12e OPENBAAR VERSLAG

EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET

INZAKE DE ONDERGENOEMDE FAILLISSEMENTEN

- de besloten vennootschap FRA HOLD B.V., statutair gevestigd te Zeist,
h.o.d.n. FRA HOLD, feitelijk gevestigd te Kosterijland 70-78, 3981 AJ
Bunnik;
(Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht en Omstreken,
dossiernummer 30127623)

- de besloten vennootschap FRA VERMOGENSADVIES B.V.,
statutair gevestigd te Bunnik, feitelijk gevestigd te Kosterijland 70-78,
3981 AJ Bunnik;
(Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht en Omstreken,
dossiernummer 30135807)

- de

besloten

vennootschap

FINANCIËLE

RAADGEVERS

ASSOCIATIE B.V., statutair gevestigd te Zeist
(Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht en Omstreken,
dossiernummer 30108484)

Arrondissementsrechtbank
Faillissementsnummers
Uitgesproken op
Rechter-commissaris
Curator
Verslagdatum
Verslagperiode

:
:
:
:
:
:
:

Utrecht
00/132F, 00/133F, 00/134F
2 augustus 2000
voorheen Mr. W.W. de Nijs Bik, thans Mr. M.P.P.M. van Vonderen
Mr. B. ten Doesschate
12 oktober 2005
7 mei 2005 tot en met 11 oktober 2005

In dit verslag wordt wederom de nummering in de eerdere verslagen aangehouden.

1.

Overzicht schulden

Geen ingrijpende wijzigingen in de afgelopen verslagperiode.

2.

FRApant C.V.

In de eerdere verslagen is mededeling gedaan van de moeilijkheden die de curator
heeft ondervonden bij zijn pogingen de beherend vennoot van FRApant Bunnik
Verhuur C.V. ertoe te bewegen de jaarrekening 2004 op te stellen. Deze jaarrekening
is noodzakelijk om aan de hand van de slotbalans over te kunnen gaan tot afwikkeling
van de C.V. en tot betaling aan Fra Hold B.V. van haar aandeel in de overwaarde van
het voormalige kantoorpand te Bunnik. Uiteindelijk was de curator genoodzaakt om
met toestemming van de Rechter-Commissaris aan de beherend vennoot een kort
geding in het vooruitzicht te stellen. Nadat de curator op 1 september 2005 aan de
beherend vennoot een concept dagvaarding in kort geding had doen toekomen, is er
alsnog beweging in de zaak gekomen. De curator heeft op 3 oktober 2005 het concept
van de jaarrekening 2004 ontvangen. Hierover zal nog overleg moeten plaatsvinden en
naar aanleiding hiervan is fiscaal advies ingewonnen. De curator komt hierop terug in
een volgend verslag. Na aftrek van de kosten is met de overwaarde een bedrag
gemoeid van tenminste € 440.000,-. Naar het oordeel van de curator komt dit bedrag
nagenoeg geheel toe aan Fra Hold B.V., doch hierover bestaat een geschil met de
beherend vennoot. Door de beherend vennoot wordt de aanspraak van Fra Hold B.V.
voor een bedrag van tenminste € 263.000,- erkend. In verband met de afwikkeling van
de commanditaire vennootschap kan de boedel van Fra Hold B.V. in ieder geval nog
een aanzienlijk bedrag tegemoet zien.

3.

Aansprakelijkheid derden

Zie elfde openbare verslag.
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4.

Provisie uit hoofde van pensioencontract

De advocaat van Achmea is inmiddels met nieuwe informatie gekomen, die tot
dusverre bij de curator niet bekend was. De curator is doende de bewuste informatie te
verifiëren. Zolang hierover geen uitsluitsel is gegeven, kan de curator in dit verslag
niet nader op de zaak ingaan.

5.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Zie elfde openbare verslag.

6.

Boedelrekeningen

Op de diverse boedelrekeningen stonden op de volgende data de volgende saldi:

Fra Hold B.V.

21 juli 2005

Fra Vermogensadvies B.V

geen actief aanwezig

Financiële Raadgevers Associatie B.V.

21 juli 2005

€ 22.604,65

€ 13.032,28

Utrecht, 12 oktober 2005

B. ten Doesschate,
curator

CMS Derks Star Busmann N.V.
Postbus 85250
3508 AG Utrecht
Telefoonnummer : 030 21 21 625
Telefaxnummer : 030 21 21 164
E-mail adres
: barent.tendoesschate@cms-dsb.com
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