OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)
In het faillissement van

: Today Zorg B.V.

Faillissementsnummer

: 15/13/640 F.

Verslagnummer

: 1

Datum uitspraak

: 12 november 2013

Curator

: mr. G.F.H. Velthuizen

Rechter Commissaris

: mr. J. Snitker

Activiteiten onderneming

: dienstverlening in de thuiszorg

Omzetgegevens

: €

Aantal personeel

: 8

Boedelrekening Kas Bank N.V.

: NL12 KASA 022.31.85.469

Saldo Kas Bank

: € 0,-

Verslagperiode

: 12 november t/m 9 december 2013

1.

INVENTARISATIE

1.1 Directie en organisatie
Op 3 juni 2013 is curanda opgericht. Het geplaatst en gestort aandelenkapitaal is €
1,-. De enig aandeelhouder en bestuurder van curanda is de heer A. Alsakkal.
1.2 Winst en verlies
Niet bekend. Is voorwerp van onderzoek.
1.3 Balanstotaal
Niet bekend.
1.4 Lopende procedures
Volgens opgave van de directie is curanda niet betrokken in procedures.
1.5 Verzekeringen
Voor zover bekend zullen deze worden opgezegd.
1.6 Huur
De onderneming was gevestigd in een kantoorruimte aan de Zuiddijk 169 te
Zaandam. De huur is opgezegd en in overleg zal de ruimte worden opgeleverd.

1.7 Oorzaak faillissement
De onderneming was actief in de Thuiszorg. Curanda had ter zake een overeenkomst gesloten met de Stichting Thuiszorg Diakonie. Kort gezegd komt het er
op neer, dat curanda in onder aanneming deze thuiszorg leverde aan cliënten en
curanda deze in rekening bracht bij de Stichting Thuiszorg Diakonie, die deze zorg
op haar beurt declareerde bij het Zorgkantoor. Curanda heeft ter zake ook
gedeclareerd aan de Stichting Thuiszorg Diakonie. Deze heeft de facturen even
wel niet voldaan en is op 16 oktober 2013 in staat van faillissement verklaard, met
benoeming van Mr W. Jongepier tot curator (Boekel De Neré Advocaten te
Amsterdam). Doordat de facturen niet zijn voldaan, kon curanda niet voldoen aan
haar salarisverplichtingen en is besloten tot het doen van de eigen aangifte.
2.

PERSONEEL

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

:

volgens opgave van de directie, 8.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

:

niet van toepassing.

2.3 Datum ontslagaanzegging

:

12 november 2013

2.4 Werkzaamheden
Het ontslag is aangezegd en de intake door het UWV heeft inmiddels
plaatsgevonden.
3.

ACTIVA
Onroerende Zaken

3.1 Beschrijving

: Curanda heeft geen onroerende zaken.

3.2 Verkoopopbrengst

: N.V.T.

3.3 Hoogte hypotheek

: N.V.T.

3.4 Boedelbijdrage

: N.V.T.

Werkzaamheden
Geen.
Bedrijfsmiddelen
3.5 Beschrijving
Er is sprake van een beperkte kantoor inventaris.
3.6 Verkoopopbrengst
De boedel heeft ter zake een koopsom afgesproken met de heer Alsakkal van €
500,- ex BTW.
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3.7 Boedelbijdrage
N.V.T.
Werkzaamheden
Incasso van de koopsom.
3.8 Bodemvoorrecht fiscus
Hiervan is geen sprake.
Voorraden / Onderhanden werk
3.9 Beschrijving

: Volgens curanda was hiervan geen sprake.

3.10 Verkoopopbrengst

: P.M.

3.11 Boedelbijdrage

: N.V.T.

Werkzaamheden
Op dit moment wordt onderzocht of sprake is geweest van onderhanden werk in
die zin of de zorgdossiers zijn overgedragen.
Andere Activa
3.12 Beschrijving
In onderzoek.
3.13 Verkoopopbrengst
P.M.
Werkzaamheden
Onderzoek en overleg.
4.

DEBITEUREN

4.1 Omvang debiteuren

: €0

4.2 Opbrengst

: €0

4.3 Boedelbijdrage

: €0

Werkzaamheden
Op dit moment is het onderzoek gaande naar de inbaarheid van de vorderingen op
de Stichting Thuiszorg Diakonie en de boedel van de Stichting Thuiszorg Diakonie.
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5.

BANKEN/ZEKERHEDEN

5.1 Vordering van bank(en)
De ABN AMRO heeft een vordering van € 7,80 debet.
5.2 Leasecontracten
Hiervan is geen sprake.
5.3 Beschrijving zekerheden
Hiervan is geen sprake.
5.4 Separatistenpositie
N.V.T.
5.5 Boedelbijdragen
N.V.T.
5.6 Eigendomsvoorbehoud
Hiervan is geen sprake.
5.7 Reclamerechten
Hierop is geen beroep gedaan.
5.8 Retentierechten
Deze worden niet uitgeoefend.
Werkzaamheden
De boedel zal het gebruikelijke onderzoek verrichten.
6.

DOORSTART/VOORTZETTEN

Voortzetten
Er is geen sprake van een voortzetting door de boedel. Volgens opgave van de
directie zou de zorg voor de cliënten al voor datum van het faillissement zijn
voortgezet door een derde partij. Een en ander is voorwerp van onderzoek.
Doorstart
Volgens opgave van de directie zou de zorg voor de cliënten al voor datum van het
faillissement zijn voortgezet door een derde partij. Een en ander is voorwerp van
onderzoek.
7.

RECHTMATIGHEID

7.1 Boekhoudplicht
Er is een beperkte administratie aanwezig.
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7.2 Depot jaarrekeningen
Curanda is recent opgericht.
7.3 Goedkeurende verklaring
N.V.T.
7.4 Stortingsverplichting op aandelen
Bij de oprichting (€ 1,-).
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Is onderdeel van het gebruikelijke onderzoek.
7.6 Paulianeus handelen
Is onderdeel van het gebruikelijke onderzoek.
8.

CREDITEUREN

8.1 Boedelvorderingen
a. salaris en verschotten curator
b. UWV
c. verhuurder

: PM
::-

8.2 Preferente vordering van de fiscus :
8.3 Preferente vordering van het UWV :
8.4 Andere preferente crediteuren

:

8.5 Aantal concurrente crediteuren

: 1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

: € 1.331,03

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : Nog niet bekend.
Werkzaamheden
De (bekende) schuldeisers zijn of worden aangeschreven.
9.

PROCEDURES

9.1

Naam wederpartij(en)

9.2

Aard van de procedure

9.3

Stand procedure
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Werkzaamheden
Is voorwerp van onderzoek.
10. OVERIGE
10.1 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.
10.2 Plan van aanpak
De boedel zal de incasso voortzetten van de verzonden facturen. Voorts zal het
onderzoek zich richten op de beschikbare administratie en de rechtshandelingen
verricht voor de eigen aanvraag van het faillissement. De boedel zal ter zake
overleg voeren met de belanghebbenden.
10.3 Indiening volgend verslag
Over drie maanden.
Zaandam, 9 december 2013
Mr G.F.H. Velthuizen, curator
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