OPENBAAR VERSLAG
in de voorlopige surseance van betaling
van
Botica Suffisant N.V. h.o.d.n. Botica Muizenberg

Nummer verslag: 1

Datum: 19 mei 2021

Zaaknummer

: CUR202000246

Datum uitspraak
Bewindvoerder
Rechter-commissaris

: 24 januari 2020
: Mw. V.P. Maria
: Dhr. mr. P.E. de Kort

Activiteiten onderneming

: Het verlenen van diensten en adviezen op het
gebied van de gezondheidzorg en de
pharmacie en de import en verkoop, uitsluitend
voor de kleinhandel, van geneesmiddelen,
schoonheidsproducten en andere goederen,
artikelen en producten die met het
vorenstaande in de ruimste zin des woords
verband houden en het exploiteren van een
drogisterij/botica.
: Volgens de winst en verlies rekening over 2019
was de omzet NAf 3.721.322,00. Volgens

Omzetgegevens
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opgave van de directie is de omzet over het
jaar 2020 NAf 1.974.324,00.
Personeel gemiddeld aantal

: 15

Saldo einde verslagperiode

: NAf 3,889.001

Verslagperiode
Bestede uren in verslag periode2
Bestede uren Totaal

: 24 januari 2020 – 19 mei 2021
:
:

1.

Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

:

1.2 Winst en verlies

:

1.3 Balanstotaal

:

1

Volgens de registratie van de sursiet bij
de Kamer van Koophandel is de heer
Wladimir S. Domitilia vanaf 21 juli 2020
de directeur van de sursiet. Daarvoor
was de heer John N. Nucatia directeur
en de heer Peter Smit commissaris.
Caribbean Convenient Store Corp. B.V.
(hierna:CCS) is vanaf 13 oktober 2020
bestuurder van de sursiet naast de heer
Domitilia.
Volgens het financiële verslag over het
jaar 2019 is het resultaat na belastingen
negatief NAf 629.884,00. Volgens
opgave van de directie is het resultaat
over het jaar 2020 negatief NAf
444.271,00.
Het balanstotaal volgens het financiële
verslag over het jaar 2019 bedraagt
NAf 1.139.052,00. Opgemerkt wordt dat
deze cijfers niet gecontroleerd zijn door
een accountant waardoor er geen mate
van zekerheid bestaat ten aanzien van

Saldo opgave per 18 mei 2021
Aan de rechter-commissaris zal worden verzocht om de surseances van de CuraCare Groep geconsolideerd af te
wikkelen. Het gaat hier om een lichte vorm van consolidatie in de vorm van een omslag van de boedelkosten in
plaats van een exacte toerekening.
2
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de getrouwheid van de cijfers. De
jaarrekeningen over 2019 is nog niet
door de algemene vergadering van
aandeelhouders goedgekeurd. Volgens
de opgave van de directie is het
balanstotaal over het jaar 2020 NAf
1.046.065,00.
1.4 Lopende procedures
1.5 Verzekeringen
1.6 Huur

:
:
:

1.7 Oorzaak surseance

:

2.

Personeel

2.1 Aantal ten tijde van voorlopige
surseance

:

2.2 Aantal in jaar voor surseance
2.3 Datum ontslagaanzegging
Werkzaamheden

:
:
:

3.

De sursiet huurt het pand te Hoek Kaya
Havana/Kaya Belize z/n.
Er zijn aanwijzingen dat er sprake is
geweest van “mismanagement” van de
sursiet door het voormalige
management. Het e.e.a. moet nog
nader worden onderzocht.

Er zijn momenteel 13 werknemers in
dienst van de sursiet. De werknemers
werken in een roulatie systeem en
verlenen diensten aan de andere
“Botika’s” die tot de groep behoren.
14
n.v.t.
De bewindvoerder heeft kort na de
intreding van de surseance van betaling
een bespreking gevoerd met de
werknemers om hen te informeren
omtrent de procedure.

Activa

ONROERENDE ZAKEN
3.1 Beschrijving
3.2 Verkoopopbrengst
3.3 Hoogte hypotheek
3.4 Boedelbijdrage
Werkzaamheden

:
:
:
:
:
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n.v.t.

n.v.t.

BEDRIJFSMIDDELEN
3.5 Beschrijving

:

3.6 Verkoopopbrengst
3.7 Boedelbijdrage
3.8 Bodemvoorrecht fiscus
Werkzaamheden

:
:
:
:

VOORRADEN/ ONDERHANDEN WERK
3.9 Beschrijving

:

3.10 Verkoopopbrengst
3.11 Boedelbijdrage
Werkzaamheden

:
:
:

3

Inventaris van de sursiet w.o. rekken,
een toonbank, stoelen en
apothekerskasten.
n.v.t.

Medicijnen en producten die gebruikelijk
te vinden zijn in een drogisterij.

In dit kader dient te worden opgemerkt
dat de directie van de sursiet al dan niet
met interventie van de bewindvoerder
veel inspanningen heeft moeten
verrichten om producten te blijven
krijgen van agentschappen. Daarnaast
hebben verschillende agentschappen
die specialité3 medicijnen importeren
als eis gesteld dat zij de medicijnen
zullen afleveren, pas als een gedeelte
van hun vorderingen die vóór datum
surseance van betaling zijn ontstaan
worden betaald. Deze voorwaarde is in
strijd met de wet, maar ook een
ondermijning van de surseance van
betaling en haar doelstelling. De door
deze agentschappen ingenomen positie
heeft tot gevolg gehad dat de sursiet
niet in staat is om alle specialité
medicijnen of medicijnen die alleen via
één agentschap te krijgen zijn, te
kunnen kopen. Dit heeft tot gevolg
gehad dat vooral SVB-patiënten vaak

Dit is de benaming voor medicijnen waarvoor een octrooi is aangevraagd. Gedurende de octrooiperiode mag alleen
de octrooihouder het geneesmiddel produceren en verkopen. Een octrooi duurt over het algemeen 20 jaar. Als het
octrooi is afgelopen, mogen ook andere fabrikanten het geneesmiddel produceren en op de markt brengen. Deze
medicijnen worden aangeduid met de term “generiek”.
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niet alle medicijnen bij de sursiet kan
krijgen. Op basis van de regels van de
SVB dienen alle medicijnen die op één
recept vermeld staan, bij dezelfde
botika te worden afgenomen. Als gevolg
hiervan heeft de sursiet inkomsten
gemist, nu de SVB-patiënten als zij niet
alle medicijnen bij de sursiet kunnen
afnemen, naar een andere botika gaan.
ANDERE ACTIVA
3.12 Beschrijving
3.13 Verkoopopbrengst
Werkzaamheden

4.

:
:
:

Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

:

4.2 Opbrengst
4.3 Boedelbijdrage
Werkzaamheden

:
:
:

5.

Bank / Zekerheden

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

Vordering van bank(en)
Leasecontracten
Beschrijving zekerheden
Separatistenpositie
Boedelbijdragen
Eigendomsvoorbehoud
Reclamerechten
Retentierechten

:
:
:
:
:
:
:
:
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Volgens het financiële verslag over het
jaar 2019 bedraagt de omvang van de
debiteuren (de post debiteuren en de
post overige vorderingen)
NAf 810.233,00. Volgens opgave van
de directie bedraagt de omvang van de
debiteuren over het jaar 2020 NAf
64.360,00.

Werkzaamheden
6.

:

Doorstart / voortzetten onderneming

VOORTZETTEN
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
Werkzaamheden

:
:
:

DOORSTART
6.3 Beschrijving
6.4 Verantwoording
6.5 Opbrengst
6.6 Boedelbijdrage
Werkzaamheden

:
:
:
:
:

7.

Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

8.

Depot jaarrekeningen
Goedkeuring verklaring accountant
Stortingsverplichting aandelen
Onbehoorlijk bestuur
Paulianeus handelen
Werkzaamheden

: Er zijn sterke aanwijzingen dat niet
voldaan is aan de boekhoudplicht over
de jaren 2013 t/m 2018. Het nieuwe
management zal eenmaal de
voortbestaan van de botika is
verzekerd, dit verder onderzoeken.
:
:
:
: Is in onderzoek.
:
:

Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

:

Salaris van de bewindvoerder (P.M.) en
publicatiekosten ad NAf (P.M.)

8.2 Preferente vordering belastingdienst

:

NAf 151.336,00
De Ontvanger heeft beslag gelegd
onder de SVB voor gelden die SVB
verschuldigd is aan de sursiet. In dit
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8.3 Preferente vordering SVB
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren

:
:
:

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

:
:
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kader houdt SVB 40% in van hetgeen
zij maandelijks aan de sursiet moet
betalen, en draagt deze af aan de
Ontvanger.
NAf 246.038,00
50
De nieuwe aandeelhouder Caribbean
Convenient Stores Corp. B.V. heeft in
de sursiet geïnvesteerd om haar
voortbestaan zeker te stellen. Deze
lening is echter achtergesteld, waardoor
voor deze surseance van betaling geen
rekening wordt gehouden met deze
schuld.
NAf 327.364,00
De meeste inkomsten van de sursiet
zijn afkomstig van de SVB voor de door
de sursiet ontvangen recepten. Een
andere inkomstenbron voor de sursiet
zijn de verkopen uit de drogisterij. Het is
belangrijk voor de sursiet om haar
schappen vol te houden en om de
meest gebruikte medicijnen in voorraad
te hebben. Leveranciers en
agentschappen die geen medewerking
verlenen, alhoewel zij direct worden
betaald bij het plaatsen van een
bestelling door de sursiet, verergeren
alleen maar de financiële situatie van de
sursiet, hetgeen uiteindelijk in hun
nadeel kan werken. Verder is de nieuwe
aandeelhouder bezig met het zoeken
van extra financiering om een ontwerpakkoord aan de schuldeisers van de
sursiet aan te kunnen bieden. Het is niet
duidelijk hoeveel tijd hiervoor nodig zal
zijn. Gelet op de situatie van de sursiet
biedt het plan van de nieuwe
aandeelhouder een vooruitzicht voor de
crediteuren als zij dit plan kan

realiseren. Indien dit niet lukt, zal de
bewindvoerder intrekking van de
surseance van betaling verzoeken.
Hetgeen als gevolg zal hebben dat de
sursiet failliet zal worden verklaard. Bij
een faillissement wordt er geen
uitkering aan de schuldeisers verwacht.
Werkzaamheden
9.

:

Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)
9.2 Aard procedure
9.3 Stand procedure
Werkzaamheden

:
:
:
:

10. Overig
10.1 Termijn afwikkeling
10.2 Plan van aanpak
10.3 Indiening volgend verslag
Werkzaamheden

:
: Zie 8.7
:
: De te verrichten werkzaamheden
richten zich op het verlenen van
bijstand aan het management van de
sursiet ten aanzien van de exploitatie
van de sursiet en het verwezenlijken
van het plan zoals vermeld onder 8.7.
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