Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:

4

Datum:

21-12-2016

Insolventienummer:

F.18/14/204

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:0000001456:F001

Datum uitspraak:

10-06-2014

Curator:

mr. H.J. Meijer

R-C:

mr. L.T. Jonge

Algemeen
Gegevens onderneming
de besloten vennootschap De Zorgpartners B.V.
Statutair adres:
Hoofdweg 302
9681 AP
Midwolda
Vestigingsadres:
Hoofdweg 302
9681 AP
Midwolda
Correspondentieadres:
Hoofdweg 302
9681 AP
Midwolda
KvK-nr: 01147838

Activiteiten onderneming
De vennootschap drijft een onderneming die zich ±volgens opgave in het Handelsregister ±
bezig houdt met het leveren van zorg aan personen die er voor kiezen thuis te blijven wonen
en daar verzorgd en/of verpleegd te worden.
Omzetgegevens
2013: € 1.313.319,2012: € 1.318.823,Bron: jaarrekeningen/opgave directie/publicatiecijfers.
Personeel gemiddeld aantal
In de periode van circa twee jaren voorafgaand aan het faillissement bedraagt het gemiddeld
aantal personeelsleden, 18. Daarnaast werd gebruik gemaakt van de diensten van zzp¶ers
(zelfstandigen zonder personeel).
Saldo einde verslagperiode
€ 35.164,27
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€ 35.167,84.
€ 6.141,63.
€ 33.214,55.
Verslagperiode
13 oktober 2015 t/m 11 januari 2016
12 januari 2016 t/m 11 april 2016

12 april 2016 t/m 19 juli 2016
20 juli 2016 t/m 20 december 2016
Bestede uren in verslagperiode
13,1
2,7
11
12,2
Bestede uren totaal
212,7
215,8
226,8
239,4
Toelichting
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In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de
afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens en informatie van
derden. De juistheid daarvan staat thans nog niet vast, zodat mogelijkerwijs gegevens en
cijfers in een later stadium aanpassing behoeven. Aan dit verslag kunnen geen rechten
worden ontleend.

1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
De vennootschap is opgericht op 18 maart 2009 en in het Handelsregister ingeschreven sedert
19 maart 2009. De aandelen van de vennootschap worden gehouden door De Zorgpartners
Holding B.V. Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door mevrouw G.S. PuisterHemmes.
Naast het bestuur kan als feitelijk beleidsbepaler worden aangemerkt de heer M.P. Puister.
De vennootschap heeft een commissaris in de persoon van de heer H.E.A.M. Zonneveld.
Het hoofdkantoor van de door de gefailleerde vennootschap gedreven onderneming is
gevestigd te Midwolda aan de Hoofdweg 302 (9681$3 'HFR|UGLQDWLHYDQGH
zorgwerkzaamheden vindt ±naast het hoofdkantoor- plaats vanuit een tweetal locaties:
1. De Wiekedreef 6
9501 EA STADSKANAAL
2. De Tinnegieter 50
9502 EX STADSKANAAL

1.2

Winst en verlies
2013: verlies € 248.220,2012: verlies € 22.622,Bron: jaarrekeningen/opgave directie/publicatiecijfers.

1.3

Balanstotaal
2013: € 231.774,2012: € 313.794,Bron: jaarrekeningen/opgave directie/publicatiecijfers.

1.4

Lopende procedures
Volgens opgave van de directie is de vennootschap niet betrokken in lopende procedures.
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Verzekeringen
Volgens opgave van de directie zijn door c.q. ten behoeve van de vennootschap de
navolgende verzekeringen gesloten:
- Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering bij de AON
- Uitgebreide gevarenverzekering bij HDI Gerling (bedrijfsaansprakelijkheid)
- rechtsbijstand bij SRK
9RRU]RYHUGH]HYHU]HNHULQJHQQLHWUHHGVYRRUIDLOOLVVHPHQWZDUHQJHsLQGLJGGRRUPLGGHOYDQ
royement wegens premieachterstand, heeft de curator de verzekeringen opgezegd, behalve
indien en voor zover verzekeringsdekking tijdens het faillissement nog gedurende enige tijd in
VWDQGGLHQWWHEOLMYHQ'HFXUDWRUYHUZDFKWPRJHOLMNSUHPLHUHVWLWXWLHELMGHEHsLQGLJLQJYDQGH
verzekeringen.

1.6

Huur
De vennootschap huurt bedrijfsruimtes aan de volgende locaties:
Hoofdweg 302 te (9681 AP) Midwolda
Verhuurder van de bedrijfsruimte aan de Hoofdweg 302 te Midwolda is: Mevrouw G.S. PuisterHemmes. De huurovereenkomst is gesloten voor een periode van 5 jaren, eindigend op 01
januari 2015.
De huurovereenkomst is opgezegd door curator conform artikel 39 Fw en zal op grond hiervan
eindigen per 16 september 2014.
Wiekedreef 6 te (9501 EA) Stadskanaal
Verhuurder van de bedrijfsruimte aan de Wiekedreef 6 te Stadskanaal is: Lefier Stadskanaal
De huurovereenkomst is gesloten voor een periode van 2 jaren, eindigend op 14 juli 2014.
'HKXXURYHUHHQNRPVWLVUHHGVYyyUIDLOOLVVHPHQWRSJH]HJGGRRUGHEHVWXXUGHUHQ]DOHLQGLJHQ
per 14 juli 2014.
Tinnegieter 50 te (9502 EX) Stadskanaal
Verhuurder van de bedrijfsruimte aan de Tinnegieter 50 te Stadskanaal is: Cinq B.V.
De huurovereenkomst is gesloten voor een periode van 3 jaren, eindigend op 1 januari 2016.
'HKXXURYHUHHQNRPVWLVUHHGVYyyUIDLOOLVVHPHQWRSJH]HJGGRRUGHEHVWXXUGHUHQ]DOHLQGLJHQ
per 14 juli 2014

1.7

Oorzaak faillissement
Door de directie is een uitgebreide verklaring gegeven met betrekking tot de oorzaak van het
faillissement. Kort samen gevat komt het erop neer dat er verschillende problemen zijn
ontstaan met betrekking tot de exploitatie van de onderneming, tengevolge van budgetteringsen declaratiegeschillen. Tengevolge hiervan is op enig moment een tekort ontstaan op de
dekking van de kosten van de onderneming.
De directie heeft getracht te komen tot een overname van de onderneming, waartoe diverse
JHVSUHNNHQ]LMQJHYRHUGPHWHHQEHSHUNWDDQWDOJHwQWHUHVVHHUGHQ(ULVELMGHUHFKWEDQNKHW
verzoek gedaan tot het toepassen van een zogenaamd stilbewind ³pre-pack´ De rechtbank
heeft dit verzoek afgewezen, waarna aangifte is gedaan van faillissement.
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2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement

Datum:

21-12-2016

11, daarnaast ca. 4 zzp¶ers.
2.2

Aantal in jaar voor faillissement
25; daarnaast ca. 16 zzp¶ers

2.3

Datum ontslagaanzegging
De curator heeft na verkregen toestemming van de rechter-commissaris de
arbeidsovereenkomsten bij schrijven d.d. 11 juni 2014 opgezegd.

2.4

Werkzaamheden
Er hebben de gebruikelijke werkzaamheden plaatsgevonden waarbij telefonische en
schriftelijke contacten zijn onderhouden met de rechter-commissaris, werknemers en het
UWV. Voorts is er een personeelsbijeenkomst georganiseerd te Stadskanaal, waarbij tekst en
uitleg is gegeven over het faillissement en de gevolgen daarvan voor het personeel, waarbij
een vertegenwoordiger van het UWV aanwezig is geweest om te assisteren bij de
administratieve afhandeling van de loongarantieregeling.

3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving
De vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom.

3.2

Onroerende zaken: Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.

3.3

Onroerende zaken: Hoogte hypotheek
Niet van toepassing.

3.4

Onroerende zaken: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.5

Onroerende zaken: Werkzaamheden
Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden.

Pagina 5 van 14

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:
3.6

4

Datum:

21-12-2016

Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
De curator heeft de navolgende bedrijfsmiddelen aangetroffen:
- Inventaris kantoor Midwolda
- Inventaris kantoor Stadskanaal aan de Wiekedreef
- Inventaris kantoor Stadskanaal aan de Tinnegieter
- Inventaris kantoor Winschoten
- Auto¶s (6x Financial lease)

3.7

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
De opbrengst van de inventaris locatie Stadskanaal werd inmiddels bijgeschreven op de
faillissementsrekening.

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
De curator moet nog een afspraak met de bank hier omtrent maken.

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
Er is sprake van een fiscale vordering uit hoofde van onder meer loonbelasting. Met het
voorrecht van de fiscus zal derhalve op grond van het bepaalde in artikel 21 IW 1990 juncto
artikel 57 lid 3 Fw rekening worden gehouden.

3.10

Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden
Er hebben de gebruikelijke inventariserende en met verkoop verband houdende
werkzaamheden plaatsgevonden.

3.11

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
Ten tijde van het faillissement was nog sprake van lopende zorgovereenkomsten met 41
FOLsQWHQ ]LHRRN HQHHQDDQWDO]RJHQDDPGH0697FRQWUDFWHQ

3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst
Er is geen verkoopopbrengst gerealiseerd (zie ook 6.1).

3.13

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden
De curator heeft gebruikelijke inventariserende werkzaamheden verricht.
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Andere activa: Beschrijving
De navolgende andere activa werden aangetroffen:
Ten tijde van het faillissement stond op de derdenrekening van Dorhout Advocaten een
depotbedrag ad € 10.000,- in verband met door dit kantoor verrichte c.q. te verrichten
werkzaamheden in verband met het gedane verzoek om in aanmerking te komen voor
toepassing van een stil bewind (pre-pack). Het bedrag werd inmiddels overgeschreven naar de
faillissementsrekening.

3.16

Andere activa: Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.

3.17

Andere activa: Werkzaamheden
De curator heeft gebruikelijke inventariserende werkzaamheden verricht.

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
Uit de administratie van de vennootschap blijkt dat per datum faillissement het totaal van de
debiteurenvorderingen € 107.048,06 bedraagt.
Over de incasso van de debiteuren is met de pandhouder (zie 5.3) afgesproken dat de curator
zich daarmee zal belasten.

4.2

Opbrengst
De curator heeft in de achterliggende periode samen met de bestuurder van de vennootschap
een bespreking gevoerd met Menzis, waarbij de wederzijdse standpunten zijn toegelicht. Naar
aanleiding hiervan beziet Menzis nogmaals of het tot betaling van de na faillissement gewerkte
zorguren kan overgaan. Hierover is nader gecorrespondeerd. Op basis van de actuele stand
van de informatie (Menzis komt op korte termijn met een definitief standpunt) verwacht de
curator dat naar alle waarschijnlijkheid alsnog een vordering in rechte aanhangig gemaakt zal
moeten worden.
Het definitieve standpunt van Menzis werd nog immer niet ontvangen. De curator rappelleert.
In de achterliggende periode heeft voorts contact plaatsgevonden met Vesting Finance Fiditon
(namens ING) met betrekking tot de eventueel nadere incasso van de nog resterende prefaillissementsdebiteuren (nog uitstaande som van ruim Euro 21.000,-). Afgesproken is dat de
curator in overleg met de bestuurder van de vennootschap een nader voorstel hiertoe zal
formuleren, rekening houdend met door de diverse debiteuren gevoerde verweren. Voor
eventuele nadere werkzaamheden hierin zal een boedelbijdrage worden voldaan ad 15% van
de gerealiseerde opbrengst.
De curator heeft nader overlegd met de bestuurder en op basis hiervan Fiditon nader
JHwQIRUPHHUG,Q]DNH0HQ]LVKHHIWGHFXUDWRUHHQFRQFHSWGDJYDDUGLQJJHUHHGJHPDDNW
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Van de Menzis is een betaling ad € 27.032,- ontvangen. Dit betreft een prefaillissementsvordering.
De curator is doende met de een tussentijdse afrekening met en het informeren van de
pandhouder. Voor wat betreft de nog te innen debiteuren heeft de curator een laatste
incassoronde gestart, waarbij een concept dagvaarding wordt toegezonden aan de
betreffende debiteuren.
4.3

Boedelbijdrage
De curator is nog met de pandhouder in overleg met betrekking tot de hoogte van de
boedelbijdrage over de verschillende uit te voeren incassowerkzaamheden.
2YHUGHWRWGXVYHUJHwQGHGHELWHXUHQYRUGHULQJHQZRUGWYDQGHJHUHDOLVHHUGHRSEUHQJVW
ontvangen. Afrekening met de pandhouder dient nog plaats te vinden. Voor eventueel nog
nader te verrichten incassowerkzaamheden zal 15% van de opbrengst worden ontvangen.
Er is een boedelbijdrage ontvangen van € 4.118,17 voor het innen van
prefaillissementsdebiteuren.

4.4

Werkzaamheden
De faillissementssecretaris heeft de debiteuren aangeschreven en voorts contacten
onderhouden met diverse debiteuren en de bestuurder van de vennootschap.
De curator heeft telefonisch contact gehad met Vesting Finance Fiditon.
De curator heeft een concept dagvaarding voor de Menzis opgesteld.

5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
De vordering van de bank (ING) bedraagt totaal € 48.258,53 + p.m. en is als volgt te
specificeren:
- saldo werkkapitaal krediet NL64INGB0004330015 € 33.935,33
- zakelijke spaarrekening NL64INGB0004330015 €
10,19 credit
- saldo investeringslening 65.06.34.020 € 14.333,39
- nog te verschijnen rente en/of (buiten)gerechtelijke kosten €
p.m.
-------------Totaal
€ 48.258,53 + p.m.

5.2

Leasecontracten
Er is sprake van een zevental leasecontracten met betrekking tot auto¶s.
Deze auto¶s zijn inmiddels door de betreffende leasemaatschappijen ingenomen.

Pagina 8 van 14

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:
5.3

4

Datum:

21-12-2016

Beschrijving zekerheden
In verband met de onder 5.1 genoemde vorderingen van de bank zijn ten laste van de
vennootschap volgens opgave van de bank de navolgende zekerheden gesteld:
Pandrecht op de bedrijfsactiva, bestaande in machines en transportmiddelen, tegoeden,
vorderingen en voorraden met inbegrip van goodwill.

5.4

Separatistenpositie
Uit hoofde van de hiervoor onder 5.3 beschreven zekerheden heeft de bank de positie van
separatist. Tot op heden heeft de bank hiervan geen gebruik gemaakt.

5.5

Boedelbijdragen
Verwezen wordt naar respectievelijk 3.4, 3.7, 3.11, 4.3 en 6.6.
Er is een boedelbijdrage ontvangen van € 4.118,17 voor het innen van
prefaillissementsdebiteuren.

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Hiervan is vooralsnog niet gebleken.

5.7

Retentierechten
Hierop is tot dusver geen beroep gedaan.

5.8

Reclamerechten
Hiervan is tot dusver niet gebleken.

5.9

Werkzaamheden
De curator heeft gebruikelijke inventariserende werkzaamheden verricht.

6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden
Met verwijzing naar hetgeen is opgemerkt onder 6.4 is de voortzetting uiteindelijk gestaakt per
22 juli 2014. Voordien hadden enkele zorgbehoevenden al gebruik gemaakt van hun vrije
keuzerecht en geopteerd voor overgang naar een andere zorgverlener.
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9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ
Op dit moment zijn geen concrete ontwikkelingen te melden. In de achterliggende periode
hebben de curator en de faillissementssecretaris uitvoerig overleg gehad met de directie met
betrekking tot de facturering, omdat dienaangaande enige onduidelijkheid bestond in relatie tot
de geleverde zorg. De incasso wordt nu verder opgepakt.
Zie ook punt 4.2 van dit verslag.

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden
De curator heeft overleg gehad met de directie met betrekking tot de algemene bedrijfsvoering
en de diverse zorgcontracten, inventariserende werkzaamheden verricht en telefonische als
VFKULIWHOLMNHFRQWDFWHQJHKDGPHW]RUJFOLsQWHQ]RUJYHU]HNHUDDUVHQ]RUJNDQWRUHQ

6.4

Doorstart: Beschrijving
Direct na aanvang van faillissement is de curator gebleken dat er in de markt voldoende
belangstelling bestaat voor een mogelijke doorstart van de onderneming. Behalve de partij die
zich direct bij de curator heeft gemeld met concrete belangstelling, heeft de curator zelf ook
QRJJHwQWHUHVVHHUGHQEHQDGHUGHQHUKHHIW]LFKQDGLHQQRJHHQNOHLQHUHSDUWLMELMGHFXUDWRU
gemeld. Aan deze partijen is verzocht om een indicatieve bieding te doen op de activa van de
RQGHUQHPLQJ(pQSDUWLM GLHJHQHGLH]LFKGLUHFWQDKHWIDLOOLVVHPHQWELMGHFXUDWRUKHHIW
gemeld) heeft een bieding gedaan; de beide anderen om hen moverende redenen niet.
'HEHODQJVWHOOLQJYDQGHJHwQWHUHVVHHUGHQEHWURILQKHWELM]RQGHUGHPRJHOLMNHRYHUQDPHYDQ
de lopende zorgcontracten.

6.5

Doorstart: Verantwoording
De curator heeft met de biedende partij besprekingen gevoerd en als snel na het faillissement
in beginsel overeenstemming bereikt met betrekking tot een doorstart. De doorstart heeft
evenwel uiteindelijk niet plaatsgevonden in verband met de omstandigheid dat door de
ELHGHQGHSDUWLMEHJULMSHOLMNKHWYRRUEHKRXGZDVJHPDDNWGDW]LMKDDUFRQYHQLsUHQGHDIVSUDNHQ
zou moeten kunnen maken met de betrokken zorgkantoren c.q. ±verzekeraars. Dit is
uiteindelijk niet gelukt, omdat enerzijds vanuit de zorgkantoren de voorkeur werd gegeven aan
VDPHQZHUNLQJPHWDQGHUH]RUJDDQELHGHUVHQGLYHUVHFOLsQWHQKXQ]RUJFRQWUDFWHQKHEEHQ
EHsLQGLJGHQJHNR]HQYRRUHHQDQGHUH]RUJDDQELHGHUZHONYULMHNHX]HUHFKWKHQWRHNRPW

6.6

Doorstart: Opbrengst
Er werd geen opbrengst gerealiseerd.

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

6.8

Doorstart: Werkzaamheden
De curator heeft overleg gehad met de directie met betrekking tot de algemene bedrijfsvoering
en de diverse zorgcontracten, inventariserende werkzaamheden verricht en telefonische als
VFKULIWHOLMNHFRQWDFWHQJHKDGPHW]RUJFOLsQWHQ]RUJYHU]HNHUDDUVHQ]RUJNDQWRUHQ
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Boekhoudplicht
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9RRUDOVQRJZRUGWGHDDQGDFKWJHULFKWRSGHDIUHNHQLQJHQLQFDVVRYDQGH]RZHOYyyUDOVQD
faillissement verleende zorg. Hierbij komt de wijze en kwaliteit van de boekhouding mede aan
de orde. Een definitief oordeel wordt opgeschort.
7.2

Depot jaarrekeningen
Blijkens het Handelsregister zijn de jaarrekeningen van de vennootschap telkens tijdig
gedeponeerd.

7.3

Goedk. Verkl. Accountant
In verband met de omvang van de vennootschap is dit punt niet van toepassing.

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
Sedert de oprichting van de vennootschap zijn inmiddels meer dan vijf jaren verstreken, zodat
een eventuele vordering uit deze hoofde inmiddels is verjaard.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
9RRUDOVQRJZRUGWGHDDQGDFKWJHULFKWRSGHDIUHNHQLQJHQLQFDVVRYDQGH]RZHOYyyUDOVQD
faillissement verleende zorg. Hierbij komt de wijze van bestuur zijdelings ook al aan de orde.
Een definitief oordeel wordt opgeschort.

De curator heeft geen c.q. onvoldoende aanwijzingen dat er sprake zou zijn geweest
van onbehoorlijk bestuur.
7.6

Paulianeus handelen
Tot op heden is van paulianeus handelen niet gebleken.

7.7

Werkzaamheden
De curator heeft de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden verricht.

Pagina 11 van
14

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:

4

8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen

Datum:

21-12-2016

De boedelvorderingen zullen naar alle waarschijnlijkheid beperkt blijven tot het salaris en de
verschotten van de curator, alsmede de huur en het loon vanaf de datum van het faillissement.
Het UWV heeft een boedelvordering ingediend voor loon vanaf datum faillissement. Het betreft
een totaalbedrag van € 47.965,00.

Het UWV heeft een vordering van € 5.240,10 ingediend voor pensioenpremie vanaf datum
faillissement.
8.2

Pref. vord. van de fiscus
De Belastingdienst heeft tot dusverre vorderingen ingediend tot een bedrag ad € 122.300,- ter
zake loonheffingen en omzetbelasting.

8.3

Pref. vord. van het UWV
Het UWV heeft een vordering ingediend voor loon en pensioenpremie over de periode van
voor datum faillissement. Het betreft een totaalbedrag van € 31.877,71.

8.4

Andere pref. crediteuren
Tot dusverre hebben zich geen andere preferente crediteuren gemeld in een van de
faillissementen.

8.5

Aantal concurrente crediteuren
Tot op heden zijn 61 concurrente vorderingen bij de curator ingediend.
Tot op heden zijn 62 concurrente vorderingen bij de curator ingediend.

8.6

Bedrag concurrente crediteuren
€ 655.344,28

€ 656.066,68.
8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Er is thans nog geen definitieve uitspraak te doen omtrent de verwachte wijze van afwikkeling
van het faillissement hoewel het aannemelijk lijkt dat het faillissement te zijner tijd zal kunnen
worden voorgedragen voor opheffing wegens de toestand van de boedel.
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Werkzaamheden
De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht en heeft correspondentie en
(telefonische) besprekingen gevoerd met crediteuren en gefailleerde zelf.
De curator heeft de vordering van het UWV beoordeeld en geplaatst op de lijst van
boedelvorderingen.

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)

9.2

Aard procedures

9.3

Stand procedures

9.4

Werkzaamheden
De boedel is niet betrokken in (een) procedure(s).

10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
In dit stadium kan de curator hierover nog geen uitspraak doen.

10.2

Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende werkzaamheden:
ILQDQFLsOHDIZLNNHOLQJYRRUWJH]HWWHZHUN]DDPKHGHQ
- nadere inventarisatie debiteuren + incasso;

In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende werkzaamheden:
ILQDQFLsOHDIZLNNHOLQJYRRUWJH]HWWHZHUN]DDPKHGHQ
- nadere inventarisatie debiteuren + incasso;
In de nakomende verslagperiode zal de curator zich richten op de laatste incassoronde
van de debiteuren.
10.3

Indiening volgend verslag
Het volgende verslag zal 12 april 2016 worden ingediend.
Het volgend verslag zal 11 juli 2016 worden ingediend.
Het volgend verslag zal op 19 oktober 2016 worden ingediend.
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Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:

4

Datum:

21-12-2016

Het volgende verslag zal op of omstreeks 19 maart 2017 worden ingediend.
10.4

Werkzaamheden
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