FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.)

Gegevens onderneming

:

Faillissementsnummer
Datum uitspraak faillissement
Curator
Rechter-Commissaris
Activiteiten onderneming

:
:
:
:
:

Omzetgegevens

:

Personeel gemiddeld aantal
Saldo einde verslagperiode
Verslagperiode
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren totaal

:
:
:
:
:

Nummer: 1

Datum: 18 juli 2012

Symbision Zorg B.V., statutair gevestigd te Amersfoort en
kantoorhoudende te (3821 AD) Amersfoort aan de
Printerweg 22.
F 12/350
5 juni 2012
mr. D.J. Bos
mr. M.H.F. van Vugt
adviseren en ondersteunen van bedrijven in de uitvoering
van organisatieveranderingen en procesverbeteringen.
Vanuit Symbision Zorg B.V. werden professionals te werk
gesteld bij opdrachtgevers, waaronder financiële- en
zorginstellingen.
2010 € 917.583
2009 € 1.388.449
0
€ 39.088,93
5 juni 2012 t/m 10 juli 2012
11 uren en 25 minuten
11 uren en 25 minuten

Algemeen
Dit verslag dient ter verschaffing van informatie aan schuldeisers en andere belanghebbenden. Aan de
inhoud van dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. Dit verslag wordt eveneens gepubliceerd op
de website: www.cms-dsb.com onder Online Services/faillissementen.
1.
1.1

Inventarisatie
Directie en organisatie
Symbision Zorg B.V. is op 14 juli 2004 opgericht. Enig aandeelhouder van gefailleerde is
Symbision Holding B.V. De bestuurders van gefailleerde zijn mevrouw M.A. Kniest, de heer E.P.
de Ruiter en Symbision Holding B.V., welke alledrie zelfstandig bevoegd zijn Symbision Zorg
B.V. te vertegenwoordigen. Symbision Holding B.V. is eveneens enig aandeelhouder van
Symbision B.V. en Symbision Finance B.V., welke vennootschappen ook op 5 juni 2012 in staat
van faillissement zijn verklaard.

1.2

Winst en verlies
2010
2009

€ -/- 67.171
€ 5.951

Balanstotaal
2010
2009

€ 311.157
€ 327.696

1.3

1.4

Lopende procedures
Voor zover de curator bekend, zijn er thans geen procedures namens of tegen Symbision Zorg
B.V. aanhangig.

1.5

Verzekeringen
De curator zal de lopende verzekeringen inventariseren en beëindigen.

1.6

Huur
Voor zover de curator bekend zijn er thans geen lopende huurovereenkomsten. Het pand waarin
gefailleerde kantoor hield, werd gehuurd door Symbison B.V. In verband met het faillissement
van Symbision B.V. is deze huurovereenkomst door de curator opgezegd.

1.7

Oorzaak faillissement
Symbision Zorg B.V. is op eigen aangifte in staat van faillissement verklaard. Vanuit Symbision
Zorg B.V. werden professionals te werk gesteld bij opdrachtgevers. Een van de bestuurders van
gefailleerde heeft aangegeven dat de financiële problemen van de vennootschap het gevolg zijn
van een afname in het aantal opdrachten, de opdrachtduur en de bezettingsgraad. De reden van
deze afname zou volgens voornoemde bestuurder gelegen zijn in een sterk verslechterde markt.

2.
2.1

Personeel
Aantal ten tijde van faillissement

:

0

2.2

Aantal in jaar voor faillissement

:

2

2.3

Datum ontslagaanzegging

:

n.v.t.

2.4

Werkzaamheden

:

n.v.t.

3.
Activa
Onroerende zaken
3.1
Beschrijving
De curator heeft geen onroerende zaken aangetroffen.
3.2

Hoogte hypotheek
n.v.t.

3.3

Verkoopopbrengst
n.v.t.

3.4

Boedelbijdrage
n.v.t.

3.5

Werkzaamheden
n.v.t.
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Bedrijfsmiddelen
3.6
Beschrijving
De curator heeft tot op heden geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.
3.7

Verkoopopbrengst
n.v.t.

3.8

Boedelbijdrage
n.v.t.

3.9

Bodemvoorrecht fiscus
n.v.t.

3.10

Werkzaamheden
n.v.t.

Voorraden/onderhanden werk
3.11 Beschrijving
n.v.t.
3.12

Verkoopopbrengst
n.v.t.

3.13

Boedelbijdrage
n.v.t.

3.14

Werkzaamheden
n.v.t.

Andere activa
3.15 Beschrijving
Symbision Zorg B.V. houdt een g-rekening aan bij ING Bank N.V. Voor de faillietverklaring op
de g-rekening gestorte bedragen vallen onder het pandrecht van de Belastingdienst en komen
derhalve aan de Belastingdienst toe. Na de faillietverklaring op de g-rekening gestorte bedragen
vallen in de boedel. Het op de g-rekening aanwezige saldo zal door de bank worden overgemaakt
naar de Belastingdienst, die het aan de boedel toebehorende deel van het saldo op de
boedelrekening van Symbision Zorg B.V. zal voldoen.
3.16

Opbrengst
De curator is thans niet bekend met het op de g-rekening aanwezige saldo.

3.17

Werkzaamheden
De curator heeft ING Bank N.V. verzocht het op de g-rekening aanwezige saldo over te maken
naar de Belastingdienst en de g-rekening vervolgens op te heffen. Voorts heeft de curator de bank
verzocht de dagafschriften betreffende de g-rekening vanaf 5 juni 2012 toe te zenden.
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4.
4.1

Debiteuren
Omvang debiteuren
Op datum faillissement was sprake van een viertal debiteurenvorderingen met een totale waarde
van € 45.372,13. Op de debiteurenvorderingen rust geen pandrecht. Tot op heden zijn een drietal
debiteurenvorderingen ter hoogte van € 1.570,80, € 37.910,43 en € 1.178,50 voldaan. Thans
resteert een debiteurenvordering ter hoogte van € 4.712,40.

4.2

Opbrengst
Zie onder punt 4.1 van dit verslag.

4.3

Boedelbijdrage
n.v.t.

4.4

Werkzaamheden
De curator heeft de betreffende debiteur verzocht om tot betaling van de openstaande vordering
over te gaan.

5.
5.1

Bank / Zekerheden
Vordering van banken
De curator heeft diverse banken aangeschreven. Tot op heden zijn er geen vorderingen van
banken op Symbision Zorg B.V. bekend.

5.2

Beschrijving zekerheden
n.v.t.

5.3

Separatistenpositie
n.v.t.

5.4

Boedelbijdrage
n.v.t.

5.5

Eigendomsvoorbehoud
n.v.t.

5.6

Reclamerechten
n.v.t.

5.7

Retentierechten
n.v.t.

5.8

Leasecontracten
n.v.t.

5.9

Werkzaamheden
n.v.t.
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6.
Doorstart / voortzetten
Voortzetten
6.1
Exploitatie / zekerheden

n.v.t.
6.2

Financiële verslaglegging
n.v.t.

6.3

Werkzaamheden
n.v.t.
Doorstart
6.4
Beschrijving
n.v.t.
6.5

Verantwoording
n.v.t.

6.6

Opbrengst
n.v.t.

6.7

Boedelbijdrage
n.v.t.

6.8

Werkzaamheden
n.v.t.

7.
7.1

Rechtmatigheid
Boekhoudplicht
Door een van de bestuurders van gefailleerde zijn diverse mappen en e-mails met stukken aan de
curator ter beschikking gesteld. Voorts is een usb-stick met een back-up van de server van
gefailleerde aan de curator ter beschikking gesteld. Op het eerste gezicht lijkt aan de
boekhoudverplichting te zijn voldaan

7.2

Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen over 2008 en 2010 zijn tijdig gedeponeerd. De jaarrekening over 2009 is te
laat gedeponeerd.

7.3

Goedkeurende accountantsverklaring
Een goedkeurende accountantsverklaring is voor deze vennootschap geen verplichting.

7.4

Stortingsverplichting aandelen
Dit punt heeft de curator nog in onderzoek.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
De curator heeft dit punt nog in onderzoek.
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7.6

Paulianeus handelen
De curator heeft dit punt nog in onderzoek.

7.7

Werkzaamheden
De curator heeft de boekhouding op hoofdlijnen onderzocht.

8.
8.1

Crediteuren
Boedelvorderingen

8.2

Preferente vordering van de fiscus

:

thans niet bij curator bekend

8.3

Preferente vordering van het UWV

:

n.v.t.

8.4

Andere preferente crediteuren

:

thans heeft zich één mogelijke preferente
crediteur gemeld. De curator heeft deze vordering
thans in onderzoek.

8.5

Aantal concurrente crediteuren

:

4, waaronder failliete zustervennootschappen
Symbision B.V. en Symbision Finance B.V. en
moedervennootschap Symbision Holding B.V.

8.6

Bedrag concurrente crediteuren

:

circa € 192.920,09

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Op dit moment kan de curator nog geen uitsluitsel geven over de verwachte wijze van
afwikkeling.

8.8

Werkzaamheden
De curator heeft de mogelijke preferente crediteur verzocht verzocht om een nadere specificatie
van de vordering. Na ontvangst hiervan zal de vordering nader worden beoordeeld. Voorts heeft
de curator diverse crediteuren aangeschreven.

9.
9.1

Procedures
Naam wederpartij(en)
n.v.t.

9.2

Aard procedure
n.v.t.

9.3

Stand procedure
n.v.t.

9.4

Werkzaamheden
n.v.t.

:

thans niet bij curator bekend
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10.
10.1

Overig
Termijn afwikkeling faillissement
Op dit moment is nog onbekend op welke termijn dit faillissement kan worden afgewikkeld.

10.2

Plan van aanpak
- onderzoek boekhouding en (bank)administratie;
- crediteuren aanschrijven en vorderingen voorlopig verifiëren;
- debiteuren aanschrijven en vorderingen incasseren;
- onderzoek naar onbehoorlijk bestuur en Paulianeus handelen.

10.3

Indiening volgend verslag
Het volgende verslag zal drie maanden na heden worden ingediend.

10.4

Werkzaamheden
Zie onder punt 10.2 van dit verslag.

Utrecht, 18 juli 2012
Namens mr. D.J. Bos (curator)

mr. A. Paats

Contactgegevens curator:
Mr. D.J. Bos
CMS Derks Star Busmann
Postbus 85250
3508 AG UTRECHT
T +31 (0)30 2121 615 (faillissementsmedewerker)
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