
ç/¡y¡r5r
Lâw.Tâx

Gegevens onderneming
Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curatoren

Rechter-commissaris

Verslagperiode

Gegevens onderneming
Faillissementsnummer
Datum uitspraak
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GECOM BI N EE RD FAI LLISSEM ENTSVERSLAG

inzake de faillissementen van

1. DSB Beheer B.V. (23e openbaar verslag)

(17e openbaar verslag)2. DS Sport en Art Beheer B.V.

DSB Beheer B.V. ("DSB Beheer")
OglB12 F (Rechtbank Amsterdam)
21 oktober 2009
mr. R.J. Schimmelpenninck en
mr. drs. J.L.M. Groenewegen
mr. M.L.D. Akkaya (tot 1-10-2013)
mr. M.J.E. Geradts (per 1-10-2013)
1 januari - 1 november 2016

DS Sport en Art Beheer B.V. (.DS Sport en Art Beheer")
101623 F (Rechtbank Amsterdam)
14 september 2010
mr. drs. J.L.M. Groenewegen
mr. M.L.D. Akkaya (tot 1-10-2013)
mr. M.J.E. Geradts (per 1-10-2013)
1 januari- 1 november 2016

CMS / Houthoff Buruma
Amsterdam

l5 november2016

HOUTHOFF BURUMA
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1. Opmerkingen vooraf

Dit is het 23e openbare verslag van de curatoren van DSB Beheer ("Guratoren") en dit verslag

dient in samenhang met de eerdere openbare verslagen te worden gelezen. Het verslag

beshijkt de periode van 1 januari tot I november 2016.

ln dit verslag is eveneens opgenomen het verslag ten aanzien DS Sport Art en Beheer. Ten

aanzien van DS Art B.V. ("DS Art") is 25 oktober 2016 een afzonderlijk (20e) openbaar verslag

gepubliceerd. Voor wat betreft DS Art en DSB Bank N.V. ('DSB Bank") wordt derhalve

verwezen naar de eerder gepubliceerde openbare faillissementsverslagen van deze

vennootschappen.

Het onderhavige verslag heeft nog slechts betrekking op twee vennootschappen van de DSB-

Groep, wier faillissementen (evenals dat van DS Art) nog niet zijn afgewikkeld. De faillisse-

menten van de overige in de vorige openbare verslagen van Curatoren vermelde vennoot-

schappen van de DSB-Groep zijn inmiddels afgewikkeld en beëindigd.

De faillissementen van DSB Beheer en haar dochtervennootschappen zijn juridisch en

financieel complex. ln dit gecombineerde faillissementsverslag geven Curatoren op vereen-

voudigde wijze de huidige stand van zaken weer volgens de in Nederland geldende richtlijnen

voor faill issementsverslaglegging.

Curatoren benadrukken dat de informatie in dit verslag onderwerp is van nader onderzoek. ln

een later stadium kan blijken dat deze informatie moet worden aangepast. Omtrent de

volledigheid en juistheid van de in dit verslag opgenomen gegevens kan dan ook nog geen

uitspraak worden gedaan.

Aan dit faillissementsverslag en/of volgende verslagen kunnen geen rechten worden ontleend.

Niets in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijkheid noch

als afstand van enig recht.

Voor wat betreft de activiteiten van DSB Bank en de onder deze vennootschap vallende

vennootschappen van de DSB-Groep en de (financiële) status daarvan verwijzen Curatoren

naar de door de curatoren van DSB Bank gepubliceerde openbare faillissementsverslagen

(zie http://www.dsbbank.nl/crediteuren/nl/openbare-verslaqen/dsb-bank-(openbare-verslaqen).
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Bij de uitvoering van hun werkzaamheden maken Curatoren gebruik van de (advies)diensten

van CMS Derks Star Busmann en Houthoff Buruma.

2. Samenvatting van de belangrijkste activiteiten

Voor zover in het onderstaande verslag geen melding wordt gemaakt van aangelegenheden

die in de vorige faillissementsverslagen werden vermeld, zijn deze aangelegenheden hetzij

afgewikkeld dan wel hebben zich ten opzichte van de in de vorige faillissementsverslagen

vermelde stand van zaken geen vermeldenswaardige ontwikkelingen voorgedaan.

ln de onderhavige verslagperiode is het faillissement van Scheringa Museum B.V. afgewikkeld

en door middel van een uitdeling aan crediteuren geëindigd.

Curatoren hebben ook in de onderhavige verslagperiode de (administratieve) voorbereidingen

voortgezet teneinde na afwikkeling van de thans nog resterende dossiers zo spoedig mogelijk

te kunnen overgaan tot deponering van de slotuitdelingslijst in het faillissement van DSB

Beheer en het effectueren van de slotuitdeling aan crediteuren. De verwachting is thans dat

deze uitdeling pas in het voorjaar van2017 zal kunnen plaatsvinden.

3. DS Sport en Art Beheer

Sinds het vorige openbare verslag hebben zich geen vermeldenswaardige ontwikkelingen

voorgedaan in het faillissement van DS Sport en Art Beheer.

De afwikkeling van dit faillissement wacht op een uitdeling uit het faillissement van DS Art. De

boedel van DS Sport en Art Beheer ontvangt uit de boedel van DS Art nog een uitkering.

De afwikkeling van dit laatste faillissement wordt echter onverwacht vertraagd door nieuwe

ontwikkelingen rond de vondst van een tweetal voor datum faillissement gestolen schilderijen

Pas na afronding van de discussie omtrent de vraag wie gerechtigd is tot de opbrengst van de

schilderijen en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor de uitdeling aan crediteuren van DS

Art kan tot deponering van de uitdelingslijst in dat faillissement worden overgegaan. De

Curator is daarbij afhankelijk van derden en verwijst voor meer informatie naar het 20e

openbaar verslag in het faillissement van DS Art.

HOUTHOTI BURUMA

4



ç/¡y¡/g/
Law.Tax

De bij de afwikkeling van het faillissement van DS Art nu optredende vertraging leidt ook tot

vertraging in de afi¡vikkeling van het faillissement van DS Sport Art en Beheer.

Als biilaqe 1 wordt aan dit verslag het tussentijds financieel verslag van DS Sport en Art

Beheer gehecht.

4. Rechtmatigheid

Het rapport'Onderzoek naar de oorzaken van het faillissement van DSB Beheer B.V.' is op 19

juni 2012 als bijlage bij het 12e openbaar verslag gepubliceerd. Gelijktijdig is ook het

onderzoeksrapport van DSB Bank gepubliceerd. Beide rapporten zijn te raadplegen op

www.ds bban k. nl< http ://www. dsbbank. nl >.

Het overleg van Curatoren met de heer en mevrouw Scheringa over een eventuele minnelijke

regeling heeft inmiddels - zonder vaststelling of erkenning van aansprakelijkheid - geresul-

teerd in een definitieve minnelijke regeling.

De regeling met de heer Scheringa voorziet erin dat (i) de beslagen die Curatoren gelegd

hebben op het onroerend goed van de heer Scheringa zijn opgeheven nadat de heer

Scheringa € 1 miljoen aan de boedels van DSB Bank en DSB Beheer betaald heeft, (ii) de

heer Scheringa afstand heeft gedaan van zijn resterende (erkende) concurrente vordering op

DSB Bank van € 574.727 en (iii) de heer en mevrouw Scheringa de (betwiste) vorderingen die

zij bij DSB Bank, DSB Beheer en DS Art hebben ingediend hebben ingetrokken. Van het totale

schikkingsbedrag bedrag komt een bedrag van afgerond EUR 416.666,= aan de boedel van

DSB Beheer toe. Dit bedrag is inmiddels ontvangen.

ln het kader van de schikking zijn ook alle tussen Curatoren en de heer en mevrouw

Scheringa aanhangige (renvooi)procedures geroyeerd.

5. (Renvooi)procedures

Alle aanhangige (renvooi)procedures in het faillissement van DSB Beheer (en DS Art) zijn

inmiddels geroyeerd. Er is thans dus geen sprake meer van lopende procedures.
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6. Fiscaliteit / Verbreking fiscale eenheid VpB en OB / Overdracht aandelen in DSB Fico

De verbreking van de fiscale eenheid DSB Fico en DSB Bank met DSB Beheer voor wat

betreft de vennootschapsbelasting is geëffectueerd per 1 januari 2016.

Curatoren streven er naar de beoogde overdracht van de aandelen van DSB Ficoholding (en

indirect DSB Bank) aan de inmiddels opgerichte stichting Stichting Beheer Fico zo spoedig

mogelijk te effectueren, waarvoor evenwel nog de vereiste goedkeuring van DNB moet

worden verkregen. Op het moment van de overdracht zal de fiscale eenheid omzetbelasting

tussen DSB Beheer enerzijds en DSB Ficoholding en DSB Bank anderzijds worden beêindigd.

7. Overig

V oor u itzichte n voor cre d ite u re n e n te rm ij n afw i kke I i ng fai I I i sse me nt

Curatoren kunnen nog geen definitieve duidelijkheid geven over de termijn voor afwikkeling

van de thans nog lopende faillissementen van de DSB-Groep waarover in dit verslag wordt

gerapporteerd. Deze termijn is in belangrijke mate afhankelijk van de afwikkeling van het

faillissement van DS Art. Pas na definitieve afwikkeling van dit laatste faillissement kan het

faillissement van Sport Art en Beheer worden afgewikkeld en pas daarna het faillissement van

DSB Beheer, nu de boedel van DSB Beheer nog een substantiële uitkering uit het

faillissement van Sport Art en Beheer zal ontvangen.

Curatoren streven er naar in het voorjaar van 2017 lot een definitieve afwikkeling van de thans

nog lopende faillissementen te komen.

Urenbesteding

ln de periode van 1 januari tot en met 31 oktober 2016 hebben Curatoren en hun

medewerkers in totaal 201u en '1Bm uren besteed aan de afwikkeling van het faillissement van

DSB Beheer en van de in dit verslag behandelde overige gefailleerde DSB-vennootschappen,

waarvan 182u en 30m voor CMS en 18u en 4Bm voor Houthoff Buruma.
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Financiële verantwoording en saldi faillissementsrekeningen

Voor een beschrijving van de inkomsten (inclusief de gerealiseerde rente op bij DSB Bank

aangehouden saldi van de diverse gefailleerde DSB-entiteiten) en uitgaven wordt verwezen

naar het tussentijds financieel verslag (kasstroomoverzicht) in het faillissement van DSB

Beheer dat als biilaqe 2 aan dit verslag is gehecht.

ln deze verantwoording is de door de rechtbank nog vast te stellen vergoeding voor de door

Curatoren vanaf I juli 2016 verrichte werkzaamheden, voor zover nog niet betaald, nog niet

verwerkt.

8. lnformatievoorziening en publicatie openbare verslagen

Curatoren verwijzen ook naar de gepubliceerde faillissementsverslagen van de curatoren van

DSB Bank.

Het eerstvolgende openbaar verslag van Curatoren van DSB Beheer zal naar verwachting

rond I mei 2017 verschijnen of zoveel eerder indien slotuitdelingen kunnen worden geëffec-

tueerd.

Dit verslag alsmede alle andere openbare verslagen in dit faillissement zullen worden gepubli-

ceerd op de websites van CMS (www.cms-dsb.com (tabblad Online services)) en Houthoff

Buruma (www.houthoff.com) alsmede op de website van DSB Bank (wtnnv.dsbbank.nl).

Amsterdam, 15 november 2016

Law -Tax

Mr. drs. J.L.M. Groenewegen

curator

Mr. R.J. Schimmelpenninck

curator

Overzicht Bijlagen:

Bijlage 1 Tussentijds Financieel Overzicht in het faillissement DS Sport en Art Beheer (lnkomsten/Uitgaven na datum

faillissement)

Bijlage 2 Tussentijds Financieel Overzicht in het faillissement van DSB Beheer (lnkomsten/Uitgaven na datum

faillissement)
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Bijlage 1

TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG OP KASBASIS d.d. 01.11.2016
in het faillissement van: DS Sport en Art Beheer B.V.

Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Rechter-commissaris
Gurator
betrekking hebbend op verslag nrs.

091812 F
14 september 2010
mr. M.J.E. Geradts
mr. drs. J.L.M. Groenewegen
17

A BATEN subtot. incl. BTW mutaties totaal BTW

1 aanqetroffen middelen
kas € € €
bank € € €
qlro € €

2 opbrengsten verkopen
opbrenqsten verkopen €
kosten ivm verkoop € €

3. debiteuren
rrae-faillissement debiteuren € €
boedeldebiteuren € €

4. overiqe baten
slotuitdelinq DS Soort B.V € 3.563.557,94 € 3.563.557,94 €
slotuitdeling Veestapel Opmeer
B.V. € 1 1.117,09 € 1 1.117,09
rente deposito DSB Bank € 53.678,63 € 53.678,63
rente € 0,28 € 0,28 €
overiqe baten €

5 totaal € 3.628.353,94 € € 3.628.353,94 €

B.

REEDS BETAALDE
VERSCHOTTEN /
BOEDELSCHULDEN subtot. incl. BTW mutaties totaal BTW

salaris curator € €
personeelskosten €
salaris PWC € €
salaris woordvoerder € €
salaris adviseur € €
H uisvestingskosten (betaald
met boedelkrediet) € €
kosten ICT € €
bankkosten € €
fiscus €

6 totaal € € € €

c. THANS NOG BESCHIKBAAR

totaal A € € € 3.62B.353,94
totaal B € € €

7 Beschikbare middelen € € € 3.628.353,94



Bijlage 2

TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG OP KASBASIS d.d. 0I.I1.2016
ln het fa¡llissmont van: DSB Behesr B.v.

Falllissmentsnummer
Dalum ultspraak
Rêchter-commissarls

091812 F (Rb. Amsterdam)
2l oKober 2009
mr, M.J,E. Geradts
mr. d6, J.L.M. Grænewegen
mr. R.J. Sch¡mmolpenn¡nck
23

ê 302.715.33 € ai2 71593 €

2 oobßnoSten v€rl(ooen

€ 4.345.696.30 ¿ 31t5 6C6.30

Boedelbûdrage verkoop
€ ,q nno oô € 25.000.00

Afloss¡ng intemmpany len¡ng
.lôôr verkooô intemêlbêdd¡ven € qqq gg9 00 qqq qqq oo €

Aflosslng inter@mpany
lñtañôd¡âiñadd¡vêñ € 2 995720.30 e ,99A7?030 €
Vergoeding salarjs curator door
ññÞôcñâârc.hânôiien € 2.125.999.35 n2 036 9l ê 2 20A.036.26

Vergoed¡ng operat¡onele koster
grcepsmaatschappijen € € 36 790.08 € 36.790.08

)ntvangst @nfom
ùaststellingsovereenkomst met

€ 23 800 4M.00 € 23 ßOO ¿R4 00

€ 500.oo0.o0 916 666.66

Cntvangst notaris ¡2.
€ 57 000 nn € s7.000.00

Rêlôrrr deôol EIJ doñe¡nên € 4.815.O0 €

J êtN êtherlânds € *î1217 € 56.O',t2,11

Vercoedino orccslosten € 6 062 69

uifl(enng Dsts 6anK op
âãnôâkô.htê vôrdêdñô e 551.u1.13 ê 551 84l l3
Ontvangst iz. Liqu¡datie DS
Vêrekerinoen Hôldino € 160.054.38 € 160.054.38

lolLridêliño DSB Bankt¡l¡alen € 't.115.O14.27

ctu¡tdelino DSB Sladion € 565.353.,14

sìotu¡tdeling DSB
a 442 839.05 € &t 249 0a

Slotu¡tdeling DSB Vastgoed
ê 62.472.94 6 62 672.94

€ € 23.142.15 € 2? 1Á2 15

L¡quidatreuißeíng usó
€ 4 316.663.09 € ¿ 316 663 0C

Teruggave d¡v¡dendbelastjng
2008 € 12.144.OO

Teruooâvê BTW 201tÞ2011 € gc c40.oo € 99.940.00

Verekende kosten t¡sæal
adv¡s DSB Bank € 71 258 11 c 71t*11
Opbrengst ¡nterømpany
vôrdedñõ VPB € 6.765.666.00 € 6 765 666.00

Rcntê dêôôsllô DSB Bânk € 531.354.18 € I 55 730 ¿A € 647 088.66
€ 't36.O30.71

Ovedoe bâtên € 3.74 € 16.024.62

5. totaal G 63 C35.a18.82 €. 414.310.06 €

'le uitdel¡ng aan schulde¡seG
€ 1A lqa 723 8A € 1A aqa7tatu

Aanl(oop vordenngen op u5É
€ M2.127.O1 € M2 1?7 01

€ 672201.83

ôslen lâxâl¡e Cessnâ € 1.653.80

Kosfen PWC € 2.947 .410.47 € ¿70 5q¿ 95

)sten âdv¡seuß € 17 16't.3'l € 535.5/3.14 € R5ffiå9
¿ %5 696 30

€ R6 239 57
€ 46 597.96 € 2.113.92 a ¿4711 AA

Operationele kosten
d^.htêruênnôôlr.hâônên € 3a.174.97 € 1 12î 77 € 39305.74

ânkkosten € 1.045.65

laal c I 0¿-975.1 I € 1 ¿73 557.1¿

Ð E E E n
€ il7m 1?AA8
€ 3A 2*t O77 .14

?.


