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Hierdoor doet de curator op de voet van het bepaalde in de artt. 73a e.v. Faillissementswet in het
bovengenoemde faillissement verslag van de toestand van de boedel, alsmede van zijn bevindingen en de ontwikkelingen welke zich sedert de vorige verslaglegging hebben voorgedaan.

Inleiding
Algemeen.
Bij vonnis van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht d.d. 22 januari 2013 werd het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap BNTec B.V. (hierna: ‘BNTec’), voorheen
statutair geheten Limitec B.V., te Hardenberg, zulks naar aanleiding van een daartoe strekkende
eigen aangifte tot faillietverklaring van 21 januari 2013. In dit vonnis is verder bepaald dat de
rechtbank Oost-Nederland, locatie Zwolle de behandeling overneemt van de rechtbank MiddenNederland. In het onderhavige faillissement werd aldus mr. A.A.A.M. Schreuder (thans vervangen
door mr. A.E. Zweers) benoemd tot rechter-commissaris en mr. G.J. Koers aangesteld tot curator.
Nieuwe ontwikkelingen
In de afgelopen periode heeft de curator ook nog op regelmatige basis contact onderhouden met
de directie van curanda alsmede de overnemende partij over enkele kwesties in het kader van de
afwikkeling van de bereikte overname/doorstart.
Vervolgens heeft de curator getracht de zgn. kwestie Dusseldorp in der minne te regelen.
Curanda had enkele maanden voor faillissementsdatum een koper gevonden in het bedrijf Dusseldorp te Lichtenvoorde voor de overname van een deel van haar ondernemingsactiviteiten, t.w.
de afdeling riooltechniek. Deze overname was per faillissementsdatum nog niet geheel financieel
afgerekend. In het kader van deze transactie stond bij de behandelend notaris nog een bedrag in
depot van € 100.000,-. Dit bedrag was gereserveerd in verband met de definitieve afrekening van
– naar zeggen – het onderhanden werk van de verkochte rioleringstak. Conform de depotovereenkomst hadden zowel Dusseldorp als curanda een ‘voorwaardelijk’ recht op dit bedrag.
In de voorliggende verslagperiode heeft de curator alle overeenkomsten en akten met betrekking
tot voornoemde transactie bestudeerd om te kunnen beoordelen aan welke partij (rechtens) het
depotbedrag zou toekomen. Daarnaast heeft de curator bij alle betrokken partijen informatie ingewonnen over de formulering(en) in de overeenkomsten en de bedoeling van partijen daarbij,
alsmede de directie om een verklaring terzake verzocht.
Vervolgens heeft de curator een inschatting gemaakt van de kansen en risico’s in een door Dusseldorp aangekondigde gerechtelijke procedure en de daaraan voor de boedel toe te kennen
waarde en/of kosten. Ook hebben enkele uitvoerige besprekingen plaatsgevonden met de directie
van Dusseldorp om zo mogelijk te komen tot een minnelijke regeling. Uiteindelijk is met Dusseldorp overeengekomen dat zij een boedelbijdrage zou voldoen ad € 17.500,- tegen vrijgave van
het depotbedrag. Aan deze schikking heeft de rechter-commissaris naar aanleiding van de gemotiveerde uiteenzetting van de curator haar goedkeuring verleend, waarna het depot aldus is afgerekend.
De curator heeft daarnaast de nodige tijd besteed aan de incasso van (verpande) debiteuren. De
debiteuren zijn bezitloos verpand aan Rabobank. Die beslissing is echter (mede) ingegeven door
de omstandigheid dat na inlossing van de saldo-schuld aan Rabobank in de onderhavige boedel
nog een surplus te verwachten is. Het is derhalve in het belang van de boedel dat Rabobank als
pandhouder de juiste volgorde van uitwinning van zekerheden kiest en er vervolgens serieus werk
wordt gemaakt van de invordering jegens debiteuren.
Op faillissementsdatum stond een totaalbedrag open van € 677.362,16. Het merendeel van dit
bedrag, ad € 455.423,49, betrof vorderingen jegens zustervennootschap Limitec Helder Licht B.V.
en Limitec Stromend Water B.V. (Thans omgedoopt in Limitec Construct B.V.). Inmiddels is de si-
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tuatie bereikt dat van de thans per saldo nog openstaande externe debiteuren een bedrag ad ca.
€ 114.500,- als oninbaar moet worden beschouwd. Daarnaast staat nog een bedrag open versus
Limitec Helder Licht B.V. en Limitec Construct van ca. € 265.000,-.
Aangezien de oorspronkelijke en nadien in het kader van de overname opgerekte betalingstermijn
van de vordering op Limitec c.s. is verstreken en er een prominent boedelbelang aanwezig is om
de incasso van deze vorderingen te optimaliseren, hebben periodiek besprekingen plaatsgevonden met de directie om te komen tot een voor bank en boedel acceptabel aflossingsplan.
Enige tijd geleden is een onderbouwd aflossingsschema gepresenteerd, dat thans nog bij de bank
ter accordering voorligt. Ook de curator zal zijn standpunt daarover nog bepalen en met de bank
nadere afspraken (proberen te) maken over de volgorde van betalingen aan bank resp. boedel.
Denkbaar is dat in de relatie bank en boedel de hoogte van het (maximale) aan de boedel toekomende surplus na inlossing bank op voorhand wordt gefixeerd en vervolgens eerst de boedel tot
dat bedrag wordt voldaan. De bank heeft dan vervolgens alle vrijheid om met Limitec een gefaseerde en desgewenst ruime (langjarige) aflossing af te spreken. De curator verwijst ook naar onderdeel 4 van het onderhavige verslag.
Voorzover de externe debiteuren gevoeglijk als oninbaar kunnen worden beschouwd, zal de curator op de voet van art. 29-1 Wet OB om teruggave vragen van de voor faillissementsdatum aangegeven btw.
Tenslotte heeft de curator nog de nodige werkzaamheden verricht in het kader van het boekenen rechtmatigheidsonderzoek, waaronder bestudering van de administratie, specifieke financiële
bescheiden, diverse (digitale) documenten en elektronische berichten en de leaseovereenkomsten. Daarover zijn op dit moment en op deze plaats geen bijzonderheden te melden. In voorkomend geval zal de curator daarop in de komende periode terug komen.

1.

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie

Terzake wordt verwezen naar het eerste openbare verslag.
1.2

Winst en verlies

Terzake wordt verwezen naar het eerste openbare verslag.
1.3

Balanstotaal

Terzake wordt verwezen naar het eerste openbare verslag.
1.4

Lopende procedures

Terzake wordt verwezen naar het eerste openbare verslag.
1.5

Verzekeringen

Terzake wordt verwezen naar het eerste openbare verslag.
1.6

Huur

Terzake wordt verwezen naar het eerste openbare verslag.
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1.7

Oorzaken en achtergronden van het faillissement

In het eerste openbaar verslag heeft de curator verslag gedaan van de achtergronden van het
faillissement en de oorzaken die daaraan naar het oordeel van de curator ten grondslag hebben
gelegen. Deze weergave is nog steeds actueel.

2.

Personeel

Terzake wordt verwezen naar het eerste openbare verslag.
2.1

Aantal ten tijde van het faillissement

2.2

Aantal in jaar voor faillissement

2.3

Datum ontslagaanzegging
Werkzaamheden

3.

Activa

Registergoederen
3.1

Beschrijving

Terzake wordt verwezen naar het eerste openbare verslag.
3.2

Verkoopopbrengst

3.3

Hoogte hypotheek

3.4

Boedelbijdragen
Werkzaamheden

Bedrijfsmiddelen
3.5

Beschrijving

Terzake wordt verwezen naar het eerste openbare verslag.
3.6

Verkoopopbrengst

Terzake wordt verwezen naar het eerste openbare verslag.
3.7

Boedelbijdrage

3.8

Bodemvoorrecht belastingdienst

De fiscus heeft zich inmiddels in het onderhavige faillissement gemeld met een vordering ad
€ 112.261,00 uit hoofde van een ambtshalve naheffingsaanslag OB over december 2012. Daarnaast zijn er enkele naheffingsaanslagen Mrb opgelegd. Daarnaast zou de fiscus nog met een
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vordering uit hoofde van art. 29-2 Wet OB kunnen opkomen. Het initiatief tot formalisering van die
schuld zal de curator aan de belastingdienst laten.
Door de fiscus is aan Limitec HL een bedrag (terug)betaald ten behoeve van (de Fiscale Eenheid)
Limitec Holding B.V. terzake het omstreeks oktober 2012 teveel betaalde bedrag (zie hiervoor).
Deze teruggave bedroeg € 69.960,-. De curator verwijst hiervoor naar onderdeel 3.12 van onderhavig verslag.
Werkzaamheden
Voorraden
3.9

Beschrijving

Terzake wordt verwezen naar het eerste openbare verslag.
3.10

Verkoopopbrengst

Terzake wordt verwezen naar het eerste openbare verslag.
3.11

Boedelbijdrage
Werkzaamheden

Andere activa
3.12

Beschrijving

Curanda had enkele maanden voor faillissementsdatum een koper gevonden in het bedrijf Dusseldorp te Lichtenvoorde voor de overname van een deel van haar ondernemingsactiviteiten, t.w.
de afdeling riooltechniek. Deze overname was per faillissementsdatum nog niet geheel financieel
afgerekend. In het kader van deze transactie stond bij de behandelend notaris nog een bedrag in
depot van € 100.000,-. Dit bedrag was gereserveerd in verband met de definitieve afrekening van
– naar zeggen – het onderhanden werk van de verkochte rioleringstak. Conform de depotovereenkomst hadden zowel Dusseldorp als curanda een ‘voorwaardelijk’ recht op dit bedrag.
In de voorliggende verslagperiode heeft de curator alle overeenkomsten en akten met betrekking
tot voornoemde transactie bestudeerd om te kunnen beoordelen aan welke partij (rechtens) het
depotbedrag zou toekomen. Daarnaast heeft de curator bij alle betrokken partijen informatie ingewonnen over de formulering(en) in de overeenkomsten en de bedoeling van partijen daarbij,
alsmede de directie om een verklaring terzake verzocht.
Vervolgens heeft de curator een inschatting gemaakt van de kansen en risico’s in een door Dusseldorp aangekondigde gerechtelijke procedure en de daaraan voor de boedel toe te kennen
waarde en/of kosten. Ook hebben enkele uitvoerige besprekingen plaatsgevonden met de directie
van Dusseldorp om zo mogelijk te komen tot een minnelijke regeling. Uiteindelijk is met Dusseldorp overeengekomen dat zij een boedelbijdrage zou voldoen ad € 17.500,- tegen vrijgave van
het depotbedrag. Aan deze schikking heeft de rechter-commissaris naar aanleiding van de gemotiveerde uiteenzetting van de curator haar goedkeuring verleend, waarna het depot aldus is afgerekend.
Daarnaast is na de overname door Dusseldorp een groot gedeelte van de koopprijs, ad
€ 350.000,-, (vooruit)betaald aan de Belastingdienst terzake LH, OB en MRB. De curator heeft
nog in onderzoek op welk bedrag de belastingdienst (toen en nu) recht had. De Belastingdienst
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heeft in ieder geval reeds een teruggave gedaan van € 69.960,- op de rekening van Limitec Helder Licht B.V., maar ten name van (de Fiscale Eenheid) Limtec Holding B.V.
Deze kwestie is nog in onderzoek. De curator heeft zich echter voorlopig op het standpunt gesteld
dat de door de fiscus abusievelijk aan Limitec Helder Licht B.V. gedane belastingteruggave om
verschillende redenen aan de boedel ten goede dient te komen. Ook is hierbij nog de positie van
Rabobank van belang.
Vervoermiddelen
Terzake wordt verwezen naar het eerste openbare verslag.
Deelnemingen
Terzake wordt verwezen naar het eerste openbare verslag.
Banksaldi, liquide middelen
Terzake wordt verwezen naar het eerste openbare verslag.
Vorderingen op groepsmaatschappijen
Nadere inventarisatie leert dat curanda geen vorderingen in rekening-courant of anderszins
(meer) had op de vennootschappen Noeverman Beheer B.V., Limitec Holding B.V. en Limitec
Stromend Water B.V. Wel komt Limitec Stromend Water nog voor op de debiteurenlijst voor een
bedrag van ca. € 20.000,-. De curator zal in het kader van het boekenonderzoek aan de intercompany-verhoudingen en het verloop daarvan nog nader aandacht besteden.
Daarnaast is sprake van een substantiële vordering op de vennootschap Limitec Helder Licht B.V.
(ten bedrage van € 455.423,49 per faillissementsdatum en thans pro resto nog ca. € 265.000,per verslagdatum) uit hoofde van door curanda ten behoeve van Limitec Helder Licht B.V. verrichte werkzaamheden. Deze vordering wordt door Limitec Helder Licht B.V. niet betwist en zal binnen afzienbare tijd (kunnen) worden voldaan. De curator verwijst naar onderdeel 4 van het onderhavige verslag.
Vorderingen op directie
De curator zal in de komende periode nader onderzoeken of vorderingen in rekening-courant of
anderszins bestaan jegens de directie.
Onderhandenwerk
Terzake wordt verwezen naar het eerste openbare verslag.
Intellectuele eigendom
Curanda beschikte niet over intellectuele eigendomsrechten, anders dan haar (voormalig) statutaire namen ‘Limitec’ en ‘BNTec’.
3.13

Verkoopopbrengst
Vervoermiddelen
Deelnemingen
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Banksaldi, liquide middelen
Intellectuele eigendom
Goodwill
Werkzaamheden

4.

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren

Op faillissementsdatum stond een totaalbedrag open van € 677.362,16. Het merendeel van dit
bedrag, ad € 455.423,49, betrof vorderingen jegens zustervennootschap Limitec Helder Licht B.V.
en Limitec Stromend Water B.V. (Thans omgedoopt in Limitec Construct B.V.). Inmiddels is de situatie bereikt dat van de thans per saldo nog openstaande externe debiteuren een bedrag ad ca.
€ 114.500,- als oninbaar moet worden beschouwd. Daarnaast staat nog een bedrag open versus
Limitec Helder Licht B.V. en Limitec Construct van ca. € 265.000,-.
Aangezien de oorspronkelijke en nadien in het kader van de overname opgerekte betalingstermijn
van de vordering op Limitec c.s. is verstreken en er een prominent boedelbelang aanwezig is om
de incasso van deze vorderingen te optimaliseren, hebben periodiek besprekingen plaatsgevonden met de directie om te komen tot een voor bank en boedel acceptabel aflossingsplan.
Enige tijd geleden is een onderbouwd aflossingsschema gepresenteerd, dat thans nog bij de bank
ter accordering voorligt. Ook de curator zal zijn standpunt daarover nog bepalen en met de bank
nadere afspraken (proberen te) maken over de volgorde van betalingen aan bank resp. boedel.
Denkbaar is dat in de relatie bank en boedel de hoogte van het (maximale) aan de boedel toekomende surplus na inlossing bank op voorhand wordt gefixeerd en vervolgens eerst de boedel tot
dat bedrag wordt voldaan. De bank heeft dan vervolgens alle vrijheid om met Limitec een gefaseerde en desgewenst ruime (langjarige) aflossing af te spreken. De curator verwijst ook naar onderdeel 4 van het onderhavige verslag..
De curator komt in de volgende verslagperiode terug op de actuele stand van zaken.
4.2

Opbrengst

In de voorliggende verslagperiode (tijdens de opzegtermijn) werd de incasso van de debiteuren
op verzoek van de curator(deels) door de betrokken administratie van curanda ter hand genomen.
Op dit moment houdt de directie van Limitec Helder Licht B.V. de curator regelmatig op de hoogte
van betalingen van debiteuren. De curator verwacht dat er onder optimale omstandigheden een
surplus ten gunste van de boedel te verwachten is.
4.3

Boedelbijdrage
Werkzaamheden

5.

Bank/Zekerheden

5.1

Vorderingen van banken

Terzake wordt verwezen naar het eerste openbare verslag.
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5.2

Leasecontracten

Terzake wordt verwezen naar het tweede openbare verslag.
5.3

Beschrijving zekerheden

Terzake wordt verwezen naar het eerste openbare verslag.
5.4

Separatistenpositie

Terzake wordt verwezen naar het eerste openbare verslag.
5.5

Boedelbijdragen

5.6

Eigendomsvoorbehoud

Terzake wordt verwezen naar het tweede openbare verslag.
5.7

Reclamerechten

Terzake wordt verwezen naar het eerste openbare verslag.
5.8

Retentierechten

Terzake wordt verwezen naar het eerste openbare verslag.
Werkzaamheden

6.

Voortzetting bedrijfsactiviteiten/overname

Voortzetting
Terzake wordt verwezen naar het eerste openbare verslag.
6.1

Exploitatie/zekerheden

6.2

Financiële verslaglegging
Werkzaamheden

Overname
Terzake wordt verwezen naar het eerste openbare verslag.
6.3

Beschrijving

6.4

Verantwoording

6.5

Opbrengst

6.6

Boedelbijdrage
Werkzaamheden
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7.

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht

De financiële administratie werd door curanda intern verzorgd. Deze administratie lijkt op dit moment adequaat. In ieder geval was deze voor de curator (voorlopig) toereikend om alle financiële
en relevante managementinformatie op te vragen.
Op basis van de huidige bevindingen van de curator, lijkt de administratie een betrouwbare indruk
te maken, zodanig dat daaruit in ieder geval naar de huidige stand voldoende de rechten en plichten van curanda kunnen worden afgeleid. Het meer uitgebreide boeken- en rechtmatigheidsonderzoek is nog onderhanden. Na voltooiing daarvan zal de curator in voorkomend geval (nader)
verslag doen.
7.2

Depot jaarrekeningen

Terzake wordt verwezen naar het eerste openbare verslag.
7.3

Goedkeurende verklaring accountant

7.4

Stortingsverplichting aandelen

Terzake wordt verwezen naar het eerste openbare verslag.
7.5

Bestuurdersaansprakelijkheid

De curator zal bij de verdere behandeling en afwikkeling van het onderhavige faillissement de (feitelijke) gang van zaken en de (rechts)handelingen van de bedrijfsleiding nader onderzoeken met
het oog op eventuele bestuurdersaansprakelijkheid van directie en/of feitelijk leidinggevenden.
7.6

Paulianeuze transacties/verrekeningen

De curator zal in de komende verslagperiode aandacht besteden aan de vraag of rechtshandelingen zijn gesteld, waarvan op de voet van artikel 42 of 47 Fw zou moeten worden geconcludeerd
dat deze als paulianeus zijn te beschouwen.
Voorts zal de curator in de komende verslagperiode een nadere analyse maken van de boekingen via de ondernemingsrekening gedurende de laatste maanden voor faillissementsdatum.
Daarnaast zal de curator ook onderzoek doen met het oog op de vraag of voor faillissementsdatum verrekeningen hebben plaatsgevonden door crediteuren en/of financiers op een tijdstip waarop men wist c.q. voor hen te verwachten was dat de schuldenaar zou failleren, in welk geval dan
sprake zou kunnen zijn van een ontoelaatbare schuldoverneming als bedoeld in de artt. 53 c.q. 54
Fw.
Werkzaamheden
Aangezien te verwachten was dat de curator om uiteenlopende redenen in de toekomst nog een
beroep zal moeten doen op de onderliggende administratie, is een back-up gemaakt van de digitale administratie en alle overige digitaal beschikbare informatie en documentatie van de vennootschap.
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8.

Passiva

8.1

Boedelvorderingen

Inmiddels heeft het UWV haar regresvordering wegens de definitieve loonaanspraken over de
boedelperiode ter verificatie aangemeld ad in totaal € 62.376,95.
De curator verwacht voor het overige dat geen andere boedelschulden opkomen dan de algemene faillissementskosten verbandhoudend met de behandeling en afwikkeling van het faillissement.
8.2

Preferente vorderingen van de fiscus

De fiscus heeft een totale preferente vordering aangemeld van € 112.507,- terzake MRB 2012 en
een ambtshalve OB-aanslag over het tijdvak december 2012. De curator zal nagaan in hoeverre
de ingediende vordering en met name de opgelegde aanslag OB juist is tegen de achtergrond
van de betaling door curanda van een bedrag ineens van € 350.000,- omstreeks oktober 2012 en
de terugbetaling van ná faillissementsdatum van ruim € 69.000,-.
Gezien de concurrente schuldenlast van curanda zal de fiscus ook nog (kunnen) opkomen met
een vordering op grond van art. 29 lid 2 OB terzake de in vooraftrek gebrachte BTW over de nog
openstaande crediteuren. De curator zal de fiscus desgevraagd documenteren ter formalisering
van deze schuld. Deze vorderingen zouden (eventueel) ook kunnen worden vastgesteld in het
kader van een daartoe door de belastingdienst in te stellen boekenonderzoek, waartoe de curator
het initiatief van de fiscus afwacht.
De LH-afdracht over de opzegtermijn zal in het kader van de Loongarantieregeling centraal door
UWV worden gedaan, welke vordering dan in dit faillissement als regresvordering zal opkomen.
8.3

Preferente vorderingen van UWV

Het UWV heeft een tweetal preferente vorderingen ingediend, te weten € 7.001,13 (premie wgdeel SV) en € 48.661,40 (ex art. 66 lid 1 WW jo. 3:288 sub e BW). Pensioenfonds MN Services
heeft premievordering aangemeld ad in totaal € 15.992,68.
8.4

Overige preferente crediteuren

De curator verwacht niet dat verder nog preferente vorderingen zullen opkomen in dit faillissement, behalve wellicht enkele niet door de Loongarantieregeling gedekte vorderingen van exwerknemers.
8.5

Aantal concurrente crediteuren

De curator heeft inmiddels de betrokken crediteuren (circa 180) aangeschreven en hen in de gelegenheid gesteld om hun vordering ter verificatie aan te melden. Tot op heden hebben 135 crediteuren een vordering ter verificatie aangemeld.
8.6

Bedrag aan concurrente crediteuren

Als bijlage 1 is aangehecht het overzicht van voorlopig erkende crediteuren als bedoeld in artikel
112 Fw. Per verslagdatum bedraagt de aangemelde concurrente schuldenlast € 547.003,33. Volgens de administratie van de vennootschap bedroeg de schuld aan openstaande (concurrente)
crediteuren € 547.003,33.
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Voorlopig betwiste vorderingen
Naar de huidige stand van het faillissement zijn bij de curator geen vorderingen ter verificatie
aangemeld, welke voorshands door de curator of directie van curanda (formeel) worden betwist.
8.7

Verwachte wijze van afwikkeling

Naar de huidige stand van de boedel lijkt het niet waarschijnlijk dat na voldoening van de algemene faillissementskosten wegens behandeling van het faillissement en de boedelvordering van het
UWV nog een uitkering zal kunnen plaatsvinden aan de prefaillissementscrediteuren. De curator
zal hieromtrent te zijner tijd meer duidelijkheid kunnen geven.
Werkzaamheden

9.

Overige

9.1

Afwikkeling faillissement

De fase van afwikkeling van het onderhavige faillissement en daarbij nog uit te voeren, af te wikkelen en te onderzoeken kwesties, maken het voor de curator op dit moment niet mogelijk om aan
te geven op welke termijn dit faillissement kan worden afgewikkeld.
9.2

Plan van aanpak

De curator zal in het bijzonder aandacht besteden aan de incasso van nog openstaande (externe)
debiteuren respectievelijk de invordering van het door Limitec Helder Licht resp. Limitec Construct
aan curanda verschuldigde bedrag na ontvangst waarvan de Rabobank als ingelost zou mogen
worden beschouwd en enig surplus in de onderhavige boedel zou kunnen worden betrokken. Ook
verwacht de curator nog de nodige werkzaamheden te verrichten in verband met de afwikkeling
van de onder punt 3.12, 4.1 en 4.2, 7.5 en 7.6 van dit verslag genoemde kwesties.
9.3

Verslaglegging

Het volgende periodieke faillissementsverslag kan de rechter-commissaris binnen de wettelijke
verslagtermijn tegemoet zien. Uiteraard zal de curator in voorkomend geval tussentijds verslag
doen, voor zover zijn bevindingen daartoe aanleiding geven of zich bijzonderheden voordoen bij
de voortgang en afwikkeling van het onderhavige faillissement.
Werkzaamheden
Boedelrekening en verantwoording
9.4

Faillissementsrekening

Bij de ABN Amro Bank is onder de werking van het geldende arrangement een faillissementsrekening geopend met nummer 51.87.16.198 ten name van de curator. Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt ten gevolge van de beschreven mutaties per verslagdatum € 36.123,92.
9.5

Financieel verslag

Bijgevoegd gelieve de rechter-commissaris aan te treffen het door de curator bijgehouden (tussentijds) financieel verslag, waarin een staat van baten en schulden van de boedel is opgemaakt
en waarin de betreffende mutaties zijn verwerkt (bijlage 2). Tevens worden ter ondersteuning
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daarvan de kopieën van de onderliggende bankafschriften aan het onderhavige verslag gehecht
(bijlage 3).
9.6

Bestede uren in verslagperiode

In deze verslagperiode zijn door de curator (en/of kantoorgenoten) 55 uren aan het onderhavige
faillissement besteed over de periode tot en met 31 augustus 2013.
Wat betreft de specificatie en verantwoording van de door de curator c.s. sedert faillissementsdatum bestede tijd, alsmede een specificatie per tijdschrijfgroep wordt de rechter-commissaris kortheidshalve verwezen naar de bij separaat schrijven gevoegde verrichtingenlijsten met daarop de
tijdverantwoording tot en met de laatste datum als vermeld op de betreffende overzichten.
Bestede uren totaal
Sedert faillissementsdatum zijn door de curator (en/of kantoorgenoten) in totaal 544 uren aan het
onderhavige faillissement besteed over de periode tot en met 31 augustus 2013.
De curator vertrouwt met de bovenstaande beschrijving van de toestand van de boedel aan zijn
wettelijke verplichting tot verslaglegging aan de rechter-commissaris en overige belanghebbenden te hebben voldaan.

Zwolle, 11 september 2013

Mr. G.J. Koers
Curator
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