Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

10
25-04-2018
F.18/14/204
NL:TZ:0000001456:F001
10-06-2014

R-C
Curator

mr. H.J. Idzenga
mr. H.J. Meijer

Algemene gegevens
Naam onderneming
de besloten vennootschap De Zorgpartners B.V. (hierna: “de vennootschap”)

25-04-2018
10

Gegevens onderneming
Hoofdw eg 302
9681 AP
Midw olda

25-04-2018
10

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 w onen en daar verzorgd en/of verpleegd te
w orden.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2013

€ 1.313.319,00

€ -248.220,00

€ 231.774,00

2012

€ 1.318.823,00

€ -22.622,00

€ 313.794,00

Toelichting financiële gegevens

25-04-2018
10

Gemiddeld aantal personeelsleden
18

25-04-2018
10

Naast het genoemde aantal personeelsleden w erd gebruik gemaakt van de
diensten van zzp'ers (zelfstandigen zonder personeel).

Boedelsaldo
€ 376.023,00

25-04-2018
10

Verslagperiode
25-04-2018
10

van
12-12-2017
t/m
24-4-2018

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

10

262,10 uur

totaal

262,10 uur

Toelichting bestede uren
In totaal zijn tot en met dit (het 14e) verslag 262,1 uren besteed. In de
afgelopen verslagperiode w aren dat er 6,7.

1. Inventarisatie
Directie en organisatie
Lopende procedures
Verzekeringen
Huur
Oorzaak faillissement

25-04-2018
10

2. Personeel
Aantal ten tijde van faillissement
Aantal in jaar voor faillissement
Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

totaal

0

Toelichting

Werkzaamheden personeel

3. Activa
Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

totaal

Hypotheek

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Werkzaamheden onroerende zaken
Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Bodemvoorrecht fiscus
Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

totaal

Toelichting voorraden/ onderhanden werk
Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Andere activa
Beschrijving
totaal

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
Debiteuren
Beschrijving
totaal

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Menzis
Verslag 13:
De bestuurder heeft in de achterliggende periode in overleg met de
faillissementssecretaris (van het kantoor van de curator) de te declareren
omzet nader geconcretiseerd. Eén een ander dient nog nader te w orden
afgestemd en zal vervolgens met Menzis c.q. NZa w orden kortgesloten.
Verslag 14:
Naar aanleiding van de van de bestuurder ontvangen nadere specificatie is
gebleken dat nog een bedrag van EUR 10.304,- door Menzis/NZa vergoed
dient te w orden. Het betreffende bedrag is enigszins lager dan aanvankelijk
gedacht in verband met een urencorrectie. Aan Menzis/NZa is verzocht thans
zo spoedig mogelijk te betalen.
Prefaillissementsdebiteuren
Verslag 13:
Voorts is in overleg met de bank nog een laatste poging ingezet om enkele
prefaillissementsdebiteuren nog tot betaling te bew egen.
Verslag 14:
Naar aanleiding van de op 18 december 2017 aan drie resterende debiteuren
gedane laatste betalingssommatie heeft één debiteur alsnog betaald. Eén
w ierp een verrekeningsverw eer op dat door de curator na onderzoek is
gehonoreerd. Van de derde - in het buitenland w oonachtige - debiteur w erd
geen reactie ontvangen.

Werkzaamheden debiteuren

25-04-2018
10

5. Bank/Zekerheden
Vordering van bank(en)
Leasecontracten
Beschrijving zekerheden
Seperatistenpositie
Eigendomsvoorbehoud
Retentierechten
Reclamerechten
Boedelbijdragen
Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
Exploitatie / zekerheden
Financiële verslaglegging
Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
Beschrijving
Verantwoording
Opbrengst
Boedelbijdrage
Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
Boekhoudplicht
Depot jaarrekeningen
Goedkeuringsverklaring accountant
Stortingsverplichting aandelen
Onbehoorlijk bestuur
Paulianeus handelen
Toelichting rechtmatigheid
Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
Boedelvorderingen
€ 53.205,10

25-04-2018
10

Het UW V heeft een boedelvordering ingediend voor loon en pensioenpremie
vanaf datum faillissement.

Pref. vord. van de fiscus
€ 122.300,00

25-04-2018
10

De vordering van de fiscus betreft loonheffingen en omzetbelasting.

Pref. vord. UWV
€ 31.877,71

25-04-2018
10

Het UW V heeft een preferente vordering ingediend voor loon en
pensioenpremie tot aan datum faillissement.

Andere pref. crediteuren
€ 1.312,92

25-04-2018
10

Een w erknemer heeft een vordering van EUR 1.312,92 ingediend terzake
loon en reiskosten.

Aantal concurrente crediteuren
62

25-04-2018
10

Bedrag concurrente crediteuren
€ 656.066,68

25-04-2018
10

Verwachte wijze van afwikkeling
Er is thans nog geen definitieve uitspraak te doen omtrent de verw achte
w ijze van afw ikkeling van het faillissement, hoew el het aannemelijk lijkt dat
het faillissement te zijner tijd zal kunnen w orden voorgedragen voor
opheffing w egens de toestand van de boedel.

Werkzaamheden crediteuren

25-04-2018
10

9. Procedures
Naam wederpartijen
Aard procedures
Stand procedures
Werkzaamheden procedures

10. Overig
Plan van aanpak
De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op de afw ikkeling
van de debiteurenpositie van Menzis.

25-04-2018
10

Termijn afwikkeling faillissement
Indiening volgend verslag
24-7-2018

Werkzaamheden overig

25-04-2018
10

