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

7
30-04-2021
F.13/19/194
NL:TZ:0000106254:F001
11-06-2019

R-C
Curator

mr. A.E. de Vos
mr C. Dullaart

Algemene gegevens
Naam onderneming
CARE Laser B.V., hierna de 'Vennootschap'

02-09-2019
1

Gegevens onderneming
Arent Janszoon Ernststraat 865
1082 LN Amsterdam
statutair gevestigd te W eesp
KvK-nummer: 69999015

02-09-2019
1

Activiteiten onderneming
De Vennootschap exploiteert een ooglaserkliniek.

02-09-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2018

€ 270.307,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -650.544,00

€ 952.627,00

Toelichting financiële gegevens
De Vennootschap is w elisw aar op 27 oktober 2017 opgericht, maar de
activiteiten zijn circa medio het jaar 2018 gestart.

Gemiddeld aantal personeelsleden

02-09-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
11

02-09-2019
1

Boedelsaldo
€ 30.813,16

02-09-2019
1

€ 41.460,73

06-12-2019
2

€ 11.013,85

20-03-2020
3

€ 11.286,34

24-06-2020
4

€ 11.518,50

30-09-2020
5

€ 12.907,50

11-01-2021
6

€ 13.132,50

30-04-2021
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van
11-6-2019

02-09-2019
1

t/m
31-7-2019
van
1-8-2019

06-12-2019
2

t/m
30-11-2019
van
1-12-2019

20-03-2020
3

t/m
29-2-2020
van
1-3-2020

24-06-2020
4

t/m
31-5-2020
van
1-6-2020

30-09-2020
5

t/m
31-8-2020
van
1-9-2020

11-01-2021
6

t/m
30-11-2020
van
1-12-2020
t/m
31-3-2021

Bestede uren

30-04-2021
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

97 uur 15 min

2

38 uur 0 min

3

6 uur 25 min

4

2 uur 30 min

5

4 uur 20 min

6

14 uur 15 min

7

22 uur 10 min

totaal

184 uur 55 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder van de Vennootschap is Focuszone AG (een rechtspersoon
naar het recht van Zw itserland). De bestuurder van de Vennootschap is de
heer J. Liefting.

02-09-2019
1

1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
De Vennootschap heeft enkele gebruikelijke bedrijfsverzekeringen. De premies
van de bedrijfsverzekeringen zijn vooruitbetaald. De curator heeft deze
verzekeringen reeds opgezegd.

02-09-2019
1

Daarnaast had de Vennootschap een beroepsaansprakelijkheidsverzekering
die de verzekeraar op datum faillissement heeft opgezegd.

1.4 Huur
De Vennootschap huurt een bedrijfsruimte aan de Arent Janszoon Ernststraat
865 te Amsterdam van Accres Real Estate B.V. van circa 490 m². Bij brief van 26
juni 2019 heeft de verhuurder op grond van artikel 39 Fw de
huurovereenkomst opgezegd.

02-09-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens de bestuurder van de Vennootschap is de oorzaak van het
faillissement een gebrek aan omzet, een concurrerende markt en een hoog
ziekteverzuim. Daarnaast w as de huidige aandeelhouder niet bereid een
aanvullende financiering ter beschikking te stellen.
De curator heeft de oorzaak van het faillissement in onderzoek.

02-09-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
11

02-09-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

14-6-2019

11

totaal

11

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Correspondentie personeel, intake personeel en UW V, corr./ tel. UW V, corr./
bespr. R-C.

02-09-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving
Inventaris en IE-rechten (domeinnamen, w ebsite
en handelsnaam)
Huaw ei telefoon
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 18.822,73
€ 121,00
€ 18.943,73

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft (kantoor)inventaris, IE-rechten (domeinnamen, w ebsite en
handelsnaam) en vorderingen aangetroffen. Op de inventaris rust een
pandrecht. Nadat een doorstart niet haalbaar bleek, heeft de curator met de
pandhouder afspraken gemaakt over de verkoop van de verpande zaken en
voor zijn inspanningen een boedelbijdrage bedongen. De inventaris is
vervolgens getaxeerd door een taxateur. Er zijn meer dan 15 opkooppartijen
uitgenodigd een bod uit te brengen op de activa en er zijn verschillende
zichtdagen voor bieders georganiseerd. Uiteindelijk heeft de
biedingsprocedure geresulteerd in een koopprijs van EUR 18.822,73 inclusief
BTW (inventaris en IE-rechten/w ebsite).

02-09-2019
1

De curator heeft in deze verslagperiode een telefoon verkocht voor een bedrag
van € 100,- exclusief BTW aan een opkoper.

20-03-2020
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De Ontvanger heeft een bodemvoorrecht op de aangetroffen inventaris. De
curator heeft ex. artikel 57 lid 3 Fw namens de Ontvanger jegens de
pandhouder aanspraak gemaakt op de opbrengst van de inventaris.

02-09-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Bestuderen stukken, corr./ tel. advocaat leverancier, bespr. boekhouder,
inventarisatie activa, tel./ corr. pandhouder, tel/corr. taxateur, bezichtigingen
activa, corr. ivm energielevering en beveiliging pand, tel/corr. bestuurder, corr./
tel. opkopers, corr. /bespr. R-C.

02-09-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

IE-rechten (w ebsite, domeinnamen en
handelsnaam)
totaal

Toelichting andere activa
zie hiervoor par. 3.3.

3.9 Werkzaamheden andere activa

02-09-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Corr./ tel. Rabobank, Corr. inz. duurovereenkomsten, corr. opkoper.

06-12-2019
2

Corr. koper, opstellen factuur.

20-03-2020
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Debiteurenportefeuille

€ 41.030,44

€ 20.383,33

totaal

€ 41.030,44

€ 20.383,33

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De curator heeft een debiteurenportefeuille aangetroffen ter hoogte van €
41.030,44. Deze vorderingen zijn niet verpand en komen toe aan de boedel.
De debiteuren zijn inmiddels geïnformeerd over het faillissement en dat de
boedel de openstaande bedragen zal incasseren.

02-09-2019
1

In deze verslagperiode is een bedrag van 6.010,45 aan debiteurenvorderingen
geïnd. De Vennootschap heeft circa 40 debiteuren. De vorderingen op de
debiteuren zijn ontstaan naar aanleiding van een behandeling die zij hebben
ondergaan aan hun ogen. Een aantal debiteuren betaalt conform de
betalingsregeling die zij hebben getroffen met de Vennootschap voor
faillissement. Een groot aantal debiteuren heeft aangegeven niet te zullen
voldoen aan de betalingsregeling, omdat de aan hen toegezegde nazorg en
garanties niet meer kunnen w orden verleend. De curator heeft deze stellingen
in onderzoek.

06-12-2019
2

In deze verslagperiode is een bedrag van € 2.552,48 aan
debiteurenvorderingen geïnd.

20-03-2020
3

In deze verslagperiode is een bedrag van € 272,49 aan debiteurenvorderingen
geïnd.

24-06-2020
4

De debiteuren w elke niet (meer) aan de betalingsregeling voldoen zijn door de
curator nogmaals aangeschreven. In deze verslagperiode is een bedrag van €
776,66 geïnd.

30-09-2020
5

In deze verslagperiode is een bedrag van € 1.389,- aan debiteurenvorderingen
geïnd.

11-01-2021
6

In deze verslagperiode is een bedrag van € 250,- aan debiteurenvorderingen
geëind.

30-04-2021
7

Daarnaast blijkt uit de grootboekadministratie dat de Vennootschap een
vordering van € 1.305,56 heeft op de bestuurder uit hoofde van een
rekening-courantverhouding. De bestuurder is gesommeerd dit bedrag over
te maken op de boedelrekening.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Corr./ tel., bestuderen reacties debiteuren, overzicht mutaties bank, corr.
belastingdienst, bespr./ corr. /tel. bestuurder en boekhouder, bestuderen
verrekening na faill. en bankafschriften, tel. bank, corr. verzekeraar inz.
restituties.

02-09-2019
1

Bestuderen stukken, corr./ tel. debiteuren, corr./ tel. Rabobank,
w erkzaamheden inz. overdragen med. dossiers.

06-12-2019
2

Corr. debiteuren, betalingen bijw erken.

20-03-2020
3

Corr. fiscus, corr. debiteur.

24-06-2020
4

Corr./ tel. debiteuren, corr./ bespr. R-C.

11-01-2021
6

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 42.229,21

02-09-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
Rabo Lease B.V. (een dochtermaatschappij van Coöperatieve Rabobank U.A.)
heeft een geldlening verstrekt aan de Vennootschap. Op datum faillissement
heeft Rabo Lease B.V. uit hoofde van de geldlening een vordering van EUR
42.229,21 op de Vennootschap.

Toelichting vordering van bank(en)
Op datum faillissement bedroeg het creditsaldo van de Vennootschap EUR
5.588,43. Dit bedrag is door Rabobank U.A. verrekend met haar rekeningcourantvordering op de Vennootschap. De curator heeft deze verrekening
beoordeeld en is tot de conclusie gekomen dat de verrekening rechtsgeldig
heeft plaatsgevonden.

06-12-2019
2

5.2 Leasecontracten
De Vennootschap leasede een personenauto van LeasePlan Nederland N.V. Er
is sprake van operational lease. Deze auto is inmiddels overgedragen aan de
leasemaatschappij.

02-09-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Rabo Lease B.V. heeft een pandrecht op de inventaris.

5.4 Separatistenpositie

02-09-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Het is de curator gebleken dat de inventaris van de Vennootschap op
rechtsgeldige w ijze is verpand aan Rabo Lease B.V.

02-09-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Een leverancier heeft een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud. Deze
zaken zijn inmiddels opgehaald door de leverancier.

02-09-2019
1

5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
€ 5.000,00

02-09-2019
1

Toelichting
De curator is met Rabo Lease B.V. overeengekomen dat hij de verkoop van de
inventaris ter hand zal nemen.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Bestuderen stukken, storneringen/ betalingen bank, bespr. bestuurder en
boekhouder, corr./ tel. bank, corr. /tel. leverancier inz. zekerheden en
eigendomsvoorbehoud, corr./ tel. leasemaatschappij.

02-09-2019
1

Corr. Rabobank.

06-12-2019
2

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

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft een doorstart van de onderneming van de Vennootschap
onderzocht, maar dat is onhaalbaar gebleken.

02-09-2019
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Bestuderen stukken, tel./ corr. potentiële doorstarter, tel./ corr. bestuurder,
dataroom opzetten.

02-09-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Het bestuur heeft de administratie van de Vennootschap aan de curator
overgedragen. De curator heeft de administratie in onderzoek.

02-09-2019
1

7.2 Depot jaarrekeningen
Blijkens de statuten is het boekjaar van de Vennootschap gelijk aan het
kalenderjaar. De jaarrekening over 2017 is niet gedeponeerd.

02-09-2019
1

In de slotverklaring van de statuten is opgenomen dat het eerste boekjaar van
de Vennootschap op 31 december 2018 eindigt. Het is derhalve niet nodig om
de jaarrekening 2017 in 2018 te deponeren.

06-12-2019
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
W egens de omvang van de Vennootschap is een goedkeurende
accountantsverklaring niet vereist.

02-09-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Het niet (tijdig) deponeren van de jaarrekeningen heeft in beginsel tot gevolg
dat de bestuurder zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en dat deze
onbehoorlijke taakvervulling vermoed w ordt een belangrijke oorzaak te zijn
gew eest van het faillissement. De curator heeft in onderzoek of het door de
bestuurder gestelde, zoals genoemd in 1.5 hiervoor, in grote mate de
oorzaken zijn van het faillissement.

Toelichting
Aangezien het eerste boekjaar van de Vennootschap op 31 december 2018
eindigt is voornoemde toelichting niet van toepassing.

02-09-2019
1

06-12-2019
2

7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft in het kader van het oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek de administratie (jaarrekeningen, grootboeken en
bankafschriften) bestudeerd. Naar aanleiding hiervan heeft de curator vragen
geformuleerd en aan het bestuur van de Vennootschap voorgelegd.

30-04-2021
7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Bestuderen stukken, corr. bestuurder.

06-12-2019
2

Bestuderen administratie.

11-01-2021
6

Bestuderen administratie/ rechtmatigheidsonderzoek.

30-04-2021
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 57,48
Toelichting
Salaris curator: p.m., ClaimAgent: € 57,48.

02-09-2019
1

€ 48.347,87

06-12-2019
2

Toelichting
Salaris curator: p.m., ClaimsAgent: € 93,78, UW V: € 48.254,09.
€ 50.979,69

20-03-2020
3

Toelichting
Salaris curator: p.m., ClaimsAgent: € 105,88, UW V: € 50.873,81.
€ 50.982,71

24-06-2020
4

Toelichting
Salaris curator: p.m., ClaimsAgent: € 108,90, UW V: € 50.873,81.
€ 50.985,74

30-04-2021
7

Toelichting
Salaris curator: p.m.; ClaimsAgent: € 111,93; UW V: € 50.873,81.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 24.950,00

02-09-2019
1

€ 24.156,00

06-12-2019
2

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V heeft nog geen vordering ingediend.

02-09-2019
1

€ 10.362,03

06-12-2019
2

€ 10.810,51

20-03-2020
3

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren
18

02-09-2019
1

28

06-12-2019
2

32

20-03-2020
3

33

24-06-2020
4

34

30-04-2021
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 239.081,15

02-09-2019
1

€ 208.426,68

06-12-2019
2

Toelichting
De curator heeft de mogelijkheid onderzocht om een uitloopdekking van de
aansprakelijkheidsverzekering te verzekeren. Gelet op de hoogte van de
kosten van de uitloopdekking en de openstaande vordering van de
verzekeraar die de boedel zou moeten voldoen bleek de boedel niet in staat
om deze kosten te dragen.
De curator heeft ook getracht de uitloopdekking door derden te laten
financieren, maar deze bleken daartoe niet bereid.
€ 210.701,15

20-03-2020
3

€ 211.164,15

24-06-2020
4

€ 211.769,15

30-04-2021
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Tel. advocaat verhuurder, overdracht leaseauto, opnemen meterstanden,
vaststellen en laten ophalen eigendommen i.v.m. evb, bespr. verhuurder i.v.m.
oplevering, corr./ bespr. R-C, tel./ corr. energieleverancier, tel.
leasemaatschappij en bestuderen leaseovk, tel. beveiliger, tel. boekhouder en
w erknemers, corr. patiënten, corr. crediteuren.

02-09-2019
1

Afw ikkelen eigendomsvoorbehouden, corr. bestuurder, corr. inz.
duurovereenkomsten, corr./ tel. verhuurder, corr. crediteuren, w erkzaamheden
ivm aanvraag en overdracht medische dossiers, tel. patiënten inz.
schadeclaims en garantievoorw aarden.

06-12-2019
2

Corr. bestuurder, corr./ tel. patiënten, corr. crediteuren.

20-03-2020
3

Corr./ tel. crediteuren.

24-06-2020
4

Corr. bestuurder.

11-01-2021
6

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- inning van de debiteurenvorderingen;
- oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek;
- overige ad hoc w erkzaamheden.

02-09-2019
1

- inning van de debiteurenvorderingen;
- meew erken aan de afgifte van medische dossiers;
- oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek;
- overige ad hoc w erkzaamheden.

06-12-2019
2

- inning van de debiteurenvorderingen;
- meew erken aan de afgifte van medische dossiers;
- oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek;
- overige ad hoc w erkzaamheden.

20-03-2020
3

- inning van de debiteurenvorderingen;
- meew erken aan de afgifte van medische dossiers;
- oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek;
- overige ad hoc w erkzaamheden.

24-06-2020
4

- inning van de debiteurenvorderingen;
- meew erken aan de afgifte van medische dossiers;
- oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek;
- overige ad hoc w erkzaamheden.

30-09-2020
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
10.3 Indiening volgend verslag
30-7-2021

30-04-2021
7

10.4 Werkzaamheden overig
Overleg m.b.t. privacy-aspecten, bestuderen huurovk en leaseovk, bestuderen
taxatierapport, corr. w erknemers, tel. energieleverancier en beveiliger, corr.
bestuurder inz. overdragen dossiers, corr. advocaat verhuurder.

02-09-2019
1

Corr. patiënten inz. med. dossiers, corr. bestuurder, opstellen openbaar
verslag. corr. R-C.

06-12-2019
2

De curator heeft de patiënten van de Vennootschap de mogelijkheid gegeven
het medische dossier via hem op te vragen. Enkele patiënten hebben hier
gebruik van gemaakt en hebben hun medisch dossier bij de curator op kantoor
opgehaald.
De curator heeft verzoeken tot afgifte van medische dossiers van patiënten
ontvangen. Deze verzoeken zijn ingew illigd en de patiënten hebben de
medische dossiers bij de curator op kantoor opgehaald.

20-03-2020
3

Opstellen openbaar verslag, corr. R-C, corr. bestuurder, corr. patiënten inz.
med. dossiers.
Opstellen openbaar verslag, corr. R-C.

24-06-2020
4

Opstellen openbaar verslag, corr. R-C.

11-01-2021
6

Opstellen openbaar verslag, corr. R-C.

30-04-2021
7

Bijlagen
Bijlagen

