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Bijlage 1
Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

WIJZIGINGEN WORDEN MET ROOD AANGEGEVEN
Nummer:

2

Datum:

1-5-2014

Gegevens onderneming:
Faillissementsnummer:
Datum uitspraak:
Curator:
R-C:

Dorsano Amsterdam B.V.
C/13/14/34F
21 januari 2014
Mr S.K. Li
Mevr. mr L. van Berkum

Activiteiten onderneming:

Overige paramedische praktijken (geen
fysiotherapie of psychologie) en alternatieve
genezers.
Opgericht bij notariële akte van 19-4-2010.
Netto omzet resultaat na belasting
2010: € 260.130,- - € 101.278,(26-6 t/m 31-12)
2011: € 490.195,- - € 172.722,2012: € 497.791,- - € 153.521,2 FTE, aangevuld met zelfstandig werkende
therapeuten met een VAR-verklaring

Omzetgegevens:

Personeel gemiddeld aantal:
Saldo einde verslagperiode:
Verslagperiode:
Bestede uren in verslag periode:
Bestede uren Totaal:
1.

€ 18.460,28
9-2-2014 t/m 30-4-2014
2.051 min = 34 uren en 11 min
4.036,5 min: 60 = 67 uren en 16,5 min

Inventarisat

1.1 Directie en organisatie

6 partijen bezitten de aandelen van Dorsano Amsterdam
: B.V.
Het bestuur was in handen van de heer Tom Johannes
Karperien sinds 19-4-2010.

1.2 Winst en verlies

Netto omzet
2010: € 260.130,: (26-6 t/m 31-12)
2011: € 490.195,2012: € 497.791,-

1.3 Balanstotaal
1.4 Lopende procedures
1.5 Verzekeringen

resultaat na belasting
- € 101.278,- € 172.722,- € 153.521,-

: Per 31-12-2012 € 427.347,: geen
De gefailleerde vennootschap is verzekerde via een
: zakenpakket bij de AEGON. Het betreft een
gecombineerde verzekering van Dorsano Rijssen en de
Dorsano filialen in Amsterdam. De premie schijnt voor
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het laatst betaald te zijn op 30-12-2013 door ene
Kroonweide Vastgoed. Kroonweide schijnt ook de
begunstigde partij te zijn.
De boedel heeft inmiddels aan BVA-Auctions gevraagd
om de roerende zaken gedurende de veiling te laten
verzekeren voor brand en diefstal tegen de door het
NTAB getaxeerde waarde.

1.6 Huur

1.7 Oorzaak faillissement

In onderling overleg met verhuurder beëindigen van de
Huurovereenkomsten. Inmiddels zijn alle gehuurde
ruimten (op een nette en fatsoenlijke manier) in goede
: samenwerking én overleg met de verhuurder, leeg
opgeleverd.
Er naar gevraagd kreeg ik de volgende samenloop van
omstandigheden als oorzaken van het faillissement.
- de voortdurende bezuiniging van de zorg, die
gepaard gaat met beperkende voorschriften, zoals
o.a.: bij een basis verzekering wordt alleen
chronische ziektes die op een lijst voorkomen in
aanmerking voor vergoeding van 20
behandelzittingen; Vanaf de 21e behandeling
moet ook de chronisch zieke patiënt zelf de
behandeling betalen.
- de jaarlijkse verhogingen van de verplichte eigen
risico’s:
2009: € 155,00;
2010: € 165,00;
2011: € 170,00;
2012: € 220,00;
:
2013: € 350,00;
2014: € 360,00;
- steeds minder mensen die een aanvullende
ziektekosten verzekering afsluiten; dat heb ik
gecontroleerd bij mijn eigen tussenpersoon die
bevestigde mij dat die trend goed merkbaar is,
vooral in de grote steden en in mindere mate op
het “platteland”. Niet alleen de tussenpersonen
merken dat maar ook de assuradeurs klagen steen
en been.
- te hoge, zelfs te ambitieuze investeringen in
beide locaties en daarmee gepaard ook te hoge
kosten;
Ook zou, vooral in de begin periode, (i) een tekort
aan toezicht van de aandeelhouders en (ii) een falend
personeelsbeleid hebben kunnen bijdragen aan de
hoge kosten.
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2.

Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faill.
2.2 Aantal in jaar voor faill.
2.3 Datum ontslagaanzegging
Werkzaamheden

3.
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: 4
: 5
: 23-2-2014
Laten informeren door bestuurder. Verzamelen van alle
noodzakelijke stukken en gegevens. Verzoek
: toestemming ontslag, aanschrijven werknemers,
overleg UWV, organiseren intakegesprek. invullen
wg’s formulier etc..

Activa

Onroerende zaken
3.1 Beschrijving
3.2

Verkoopopbrengst

: n.v.t.
:

3.3

Hoogte hypotheek

:

3.4

Boedelbijdrage

:

Werkzaamheden

:

Bedrijfsmiddelen

3.5

Beschrijving

Wat nog aanwezig is:
- kantoorinventaris;
- behandelbanken;
- losse roerende zaken
(Reeds
vóór datum faillissement heeft lease
:
maatschappij alle geleasede roerende zaken (bijna
complete inventaris) al teruggehaald. Die worden
geveild en de opbrengst daarvan in mindering gebracht
op de vordering. zie punt 5.2)

3.6

Verkoopopbrengst

Nog niet bekend, wordt on-line geveild.
: € 18.377,35 (geschatte waarde circa € 10.000,00)

3.7

Boedelbijdrage

3.8

Bodemvoorrecht fiscus

Bank heeft bij e-mail van 31-1-2014 laten weten af te
: zien van uitwinning van de huidig bekende voorraad
en/of inventaris.
:

Werkzaamheden

:

Voorraden/ onderhanden werk
3.9 Beschrijving

:

PAG. 3

n.v.t.
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3.10 Verkoopopbrengst

:

3.11 Boedelbijdrage

:

Werkzaamheden
Andere activa
3.12 Beschrijving
3.13 Verkoopopbrengst
Werkzaamheden
4.

Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

4.2 Opbrengst

4.3 Boedelbijdrage
Werkzaamheden
5.
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:

Overleg met verhuurder, bank, taxatiebureau NTAB,
verzoek toestemming RC voor veiling, overleg BVA.

Beide panden zijn met eigen middelen verbouwd. Met
: aparte behandelkamers, doucheruimtes, oefenruimte
met spiegels etc.. Daarin zit op dit moment de grootste
waarde. Probleem is, dat die verbouwingskosten
: alleen interessant is bij een gelijkblijvende
bestemming.
Interesse gepolst bij enkele fysiotherapeuten,
: tandartsen, acupunctuur, tai chi school. Ook overleg
met makelaar en mogelijke interesse van enkele
orthodontisten. Weinig tot geen animo.

: Totaal € 14.245,78
Nog niet bekend, op verzoek pandhouder net begonnen
met aanschrijven. Na aanschrijving blijken alle
verzekeraars al vóór faillissement betaald te hebben en
: ook de meeste van de particuliere debiteuren. De
enkele particulieren die niet betaald hebben, hebben
alsnog betaald. Met de laatste debiteur is inmiddels een
betalingsregeling getroffen.
: Conform separatistenregeling, 10%
Inventariseren van de vorderingen en aanschrijven van
: alle debiteuren: in totaal 25 particulieren en 5
zorgverzekeraars.

Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 127.706,33 (de (nog te betalen) privé borgsommen,
: van in totaal € 75.000,00 dienen hierop nog in
mindering te worden gebracht.)

5.2 Leasecontracten

1 x, die heeft al voor faillissement op 15 en/of 16
: januari 2014 reeds haar eigendommen teruggehaald.

5.4 Separatistenpositie

Pandrecht bij bank op inventaris, voorraden,
: debiteurenvorderingen
(incl. 6 x borgstellingen)
:

5.5 Boedelbijdragen

: Zie hiervoren vermeld

5.3 Beschrijving zekerheden
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5.6 Eigendomsvoorbehoud
5.7 Reclamerechten
5.8 Retentierechten
Werkzaamheden
6.
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: Voor zover bekend n.n.t.
: n.v.t.
: n.v.t.
:

Doorstart / voortzetten onderneming

Voortzetten
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
Werkzaamheden
Doorstart
6.3 Beschrijving

: n.v.t.
: n.v.t.
:

6.4 Verantwoording

: n.v.t.
:

6.5 Opbrengst

:

6.6 Boedelbijdrage

:

Werkzaamheden
7.

:

Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Jaarrekeningen ontvangen van de jaren:
2010, 2011 en 2012.
: De accountant heeft mij laten weten dat de
administratieve verwerking heeft plaatsgevonden t/m
31-12-2013.
Jaarrekening 2010 gemaakt 11-5-2011, depot 5-9-2013
Jaarrekening 2011 gemaakt 19-9-2012, depot 5-9-2013
Jaarrekening 2012 gemaakt 6-9-2013,depot 21-10-2013
Termijn overschrijdingen:

7.2 Depot jaarrekeningen

-Voor de jaarrekening 2010 betekent een depot op
5-9-2013 een overschrijding van de termijn met ruim 19
maanden.
: -Voor de jaarrekening 2011 betekent een depot op
5-9-2013 een overschrijding van de termijn met ruim 7
maanden.
(De jaarrekening 2012 is (wel tijdig) gedeponeerd op
21-10-2013)
I.v.m. de forse termijnoverschrijdingen is de bestuurder
aansprakelijk gesteld conform art. 2: 248 lid 2 BW.
De aansprakelijkheid wordt door de bestuurder betwist.
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7.3 Goedk. Verkl. Accountant
7.4 Stortingsverpl. aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.6 Paulianeus handelen
Werkzaamheden
8.
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: n.v.t.
: volgestort
: Nog in onderzoek. Zie vorenstaande onder punt 7.2
: Nog in onderzoek
:

Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

UWV: p.m.
: Salaris curator: p.m.
Verschotten: p.m.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Voorlopig € 5.448,00 (volgens crediteuren: administratie is de vordering hoger)
Voorlopig € 21.168,00

8.3 Pref. vord. van het UWV

: p.m.

8.4 Andere pref. crediteuren

: Thans 1; Geen

8.5 Aantal concurrente crediteuren : 11 (verwachting is dat aantal nog stijgt)
Voorlopig 15
Bedrag concurrente
8.6
: € 155.234,29
crediteuren
Voorlopig € 170.074,06
8.7

Verwachte wijze van
afwikkeling
Werkzaamheden

9.

: N.n.b.
:

Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)
9.2 Aard procedure

: geen
:

9.3 Stand procedure

:

Werkzaamheden

:

10.

Overig

10.1 Termijn afwikkeling faill.

z.s.m.
: Hangt mede af van een oplossing inzake punt 7.2

10.2 Plan van aanpak

Probeer eerst een oplossing te vinden of middels
: mediation of een minnelijke schikking, voor punt 7.2
jo. 7.5.
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10.3 Indiening volgend verslag
Werkzaamheden
Amsterdam, 1-5-2014
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: Binnen 3 maanden.
:
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