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Algemene gegevens
Naam onderneming
Bos Accountants B.V.

14-06-2019
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Bos Accountants B.V., gevestigd en
kantoorhoudende te (6711 PS) Ede aan de Stationsw eg 42, ingeschreven in
het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61168912.

14-06-2019
1

Activiteiten onderneming
Het exploiteren van een accountantskantoor.

14-06-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2017

€ 1.052.484,49

€ 928.332,90

€ 930.712,97

2018

€ 481.820,11

€ 565.616,63

€ 1.070.709,56

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Balanstotaal

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
De gefailleerde vennootschap heeft geen personeel in dienst.

14-06-2019
1

Boedelsaldo
€ 0,00

14-06-2019
1

€ 17.083,65

12-09-2019
2

Verslagperiode
van
14-5-2019

14-06-2019
1

t/m
13-6-2019
van
14-6-2019

12-09-2019
2

t/m
11-9-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

30 uur 42 min

2

59 uur 36 min

totaal

90 uur 18 min

Toelichting bestede uren
In dit verslag rapporteert de curator over de stand van de boedel en zijn
bevindingen en verrichtingen in het faillissement van de besloten
vennootschap Bos Accountants B.V., in het navolgende aangeduid met: “de
gefailleerde vennootschap”.
Hoew el de informatie in dit openbare verslag zo zorgvuldig mogelijk is
samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid
daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere bepaalde informatie nog niet
beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan w orden of – achteraf – bijgesteld
dient te w orden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag
geschetste perspectieven voor crediteuren en/of andere belanghebbenden.
Aan dit faillissementsverslag en/of volgende verslagen kunnen derhalve geen
rechten w orden ontleend. Niets in dit verslag kan w orden geïnterpreteerd als
een erkenning van aansprakelijkheid of afstand van enig recht.

14-06-2019
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Verslag 1.
De gefailleerde vennootschap is als een besloten vennootschap opgericht op
29 juli 2014. Per faillissementsdatum w erd het bestuur over de gefailleerde
vennootschap gevoerd door de heer D.M. Bos. De aandelen in de gefailleerde
vennootschap w orden gehouden door de Stichting Beheer Aandelen Tabulari.
Na eenmaal met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap te hebben
gesproken, lukt het de curator niet meer om contact met hem te onderhouden.
De bestuurder is onbereikbaar en onvindbaar en beantw oordt evenmin
telefoon en e-mail. De curator probeert thans, eventueel via een voormalig
medew erkster, contact te krijgen met de bestuurder van de gefailleerde
vennootschap zodat hij de administratie en de nodige informatie en
inlichtingen verkrijgt. De curator krijgt momenteel met mondjesmaat informatie
van een voormalig medew erkster.

14-06-2019
1

Verslag 2.
De curator heeft nog steeds geen contact met de bestuurder en is voor de
afw ikkeling van het faillissement aangew ezen op de zeer beperkte informatie
die hij tijdens het eerste (en het enige) gesprek heeft gekregen.

12-09-2019
2

1.2 Lopende procedures
Verslag 1.
Voor zover bij de curator bekend zijn er geen lopende procedures.

14-06-2019
1

1.3 Verzekeringen
Verslag 1.
De curator inventariseert de lopende polissen. Daar w aar mogelijk zal de
curator de lopende verzekeringsovereenkomsten opzeggen en zo mogelijk
aanspraak maken op premierestituties.

14-06-2019
1

Verslag 2.
De curator heeft inmiddels de lopende verzekeringsovereenkomsten
opgezegd en aanspraak gemaakt op eventuele premierestituties.

12-09-2019
2

1.4 Huur

1.4 Huur
Verslag 1.
De bedrijfsruimte aan de Stationsw eg 42 te Ede w erd door de gefailleerde
vennootschap gehuurd. Als gevolg van een huurachterstand heeft de
Kantonrechter te Arnhem op vordering van de verhuurder de
huurovereenkomst bij vonnis van 1 mei 2019 per die datum ontbonden en de
gefailleerde vennootschap veroordeeld om de bedrijfsruimte uiterlijk binnen
vier w eken na betekening van het vonnis te ontruimen.
De rechter-commissaris heeft een afkoelingsperiode van tw ee maanden gelast.
De curator zal
contact onderhouden met de verhuurder aangaande de oplevering van de
bedrijfsruimte.

14-06-2019
1

Verslag 2.
Het is de curator gebleken dat de verhuurder tijdens de afkoelingsperiode
het bedrijfspand heeft ontruimd en de goederen van de gefailleerde
vennootschap heeft verplaatst naar de bij het bedrijfspand behorende
garage. De curator heeft de verhuurder aansprakelijk gesteld voor alle
schade en kosten die de boedel en derden zullen lijden c.q. zullen maken.

12-09-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement
Verslag 1.
Het faillissement van de gefailleerde vennootschap is aangevraagd door een
voormalige w erkneemster. De bestuurder heeft over de oorzaak van het
faillissement het volgende verklaard.

14-06-2019
1

Volgens de bestuurder, w aarvan het privé faillissement reeds is uitgesproken,
zijn de oorzaken van onderhavig faillissement terug te voeren op zijn
problemen in de privésfeer. Na een scheiding heeft de bestuurder zijn huis
moeten verkopen en is hij in schulden geraakt. Vervolgens heeft de bestuurder
een burn-out gehad als gevolg w aarvan hij enige tijd niet heeft kunnen w
erken. In die periode heeft het personeel, althans met name één
personeelslid, het kantoor geëxploiteerd. Na periode van herstel is de
bestuurder teruggekomen op kantoor en is gebleken dat het personeel is
vertrokken. Ook is gebleken dat dat ene personeelslid meerdere klanten heeft
meegenomen en een eigen accountantskantoor heeft opgericht. Als gevolg
daarvan is de gefailleerde vennootschap in schulden geraakt.
De curator zal in de komende periode nader onderzoek doen naar de oorzaak
van het faillissement.
Verslag 2.
De curator heeft dit nog in onderzoek.

12-09-2019
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
Geen

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
Verslag 1.
De gefailleerde vennootschap had geen personeel in dienst.

14-06-2019
1

In het jaar vóór faillissement had de gefailleerde vennootschap vier
personeelsleden in dienst.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

14-06-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

14-06-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Inventaris
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Verslag 1.
Gebleken is dat er zeer beperkte inventaris aanw ezig is in de bedrijfsruimte
aan de Stationsw eg te Ede. De curator zal de inventarisgoederen
inventariseren en proberen te gelde te maken.

14-06-2019
1

Daarbij verdient opmerking dat de Belastingdienst reeds vóór het faillissement
beslag heeft gelegd op inventarisgoederen en een groot deel daarvan via een
openbare verkoop heeft verkocht.
Verslag 2.
In de onderhavige verslagperiode heeft de curator de beperkte
inventarisgoederen te koop aangeboden aan diverse opkopers. Geen van de
aangeschreven opkopers hebben interesse getoond in de
inventarisgoederen. In de komende verslagperiode zal de curator
onderzoeken of hij de inventarisgoederen alsnog te gelde kan maken.

12-09-2019
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Verslag 1.
De Belastingdienst heeft op de hiervoor genoemde inventarisgoederen een
bodemvoorrecht, reden w aarom de curator ex artikel 57 lid 3 Faillissementsw et
de belangen van de fiscus zal behartigen.

14-06-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Verslag 1.
De curator zal in de komende verslagperiode onderzoeken hoe hij de
bedrijfsmiddelen te gelde zal maken.

14-06-2019
1

Verslag 2.
Het voeren van correspondentie en telefoongesprekken met de opkopers.

12-09-2019
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

OHW

€ 579,04

totaal

€ 579,04

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Verslag 1.
Er is een onderhanden w erk positie van € 9.438,01 exclusief BTW .

14-06-2019
1

De gefailleerde vennootschap heeft reeds vóór het faillissement
w erkzaamheden verricht w aarvoor nog geen facturen zijn gestuurd naar de
klanten. In de komende verslagperiode zal de curator deze w erkzaamheden
factureren.
Verslag 2.
De curator heeft het onderhanden w erk inmiddels gefactureerd. Gebleken is
dat een groot deel van onderhanden w erk betrekking heeft op
maandtermijnen die automatisch als onderhanden w erk w orden geboekt en
w aarvoor aldus geen w erkzaamheden zijn verricht. Daarnaast w eigeren de
klanten om te betalen omdat zij stellen dat zij schade hebben geleden als
gevolg van niet/foutief ingediende aangiftes en/of niet/foutief opgestelde
jaarrekeningen. De curator heeft tot op heden € 579,04 kunnen incasseren.

12-09-2019
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

14-06-2019
1

Verslag 2.
Het voeren van correspondentie met de klanten.

12-09-2019
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Banksaldo

€ 206,62

totaal

€ 206,62

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Niet van toepassing.

14-06-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.

14-06-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

pre-faillissementsdebiteuren

€ 112.855,19

€ 16.297,99

totaal

€ 112.855,19

€ 16.297,99

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Verslag 1.
Volgens haar administratie heeft de gefailleerde vennootschap een bedrag van
€ 112.855,19 op de debiteuren te vorderen. De curator zal in de komende
verslagperiode de debiteuren aanschrijven en vorderingen innen.
Voorts merkt de curator op dat de bestuurder kenbaar heeft gemaakt dat de
debiteurenpositie gematigd moet w orden, maar heeft daarna niets meer
kunnen vernemen van de bestuurder.
Zie hoofdstuk 1 "Directie en organisatie".

14-06-2019
1

Verslag 2.
In de onderliggende verslagperiode heeft de curator € 16.297,99 aan
debiteurenvorderingen geïncasseerd. Gebleken is dat een groot deel van de
vorderingen oninbaar is, omdat:

12-09-2019
2

1) de debiteuren schade hebben geleden als volg van niet/foutief ingediende
aangiftes en/of opgestelde jaarrekeningen;
2) de vorderingen betrekking hebben op de maandtermijnen die automatisch
zijn geboekt.
De curator heeft dit verder in onderzoek.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Verslag 1.
Het voeren van besprekingen/correspondentie met de bestuurder en
voormalige w erknemers.

14-06-2019
1

Verslag 2.
Het voeren van correspondentie en telefoongesprekken met de debiteuren.

12-09-2019
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Niet van toepassing.

5.2 Leasecontracten

14-06-2019
1

5.2 Leasecontracten
Verslag 1.
Volgens de bestuurder heeft de gefailleerde vennootschap enkele
leaseovereenkomsten gesloten met betrekking tot een koffie automaat en een
leaseauto. De curator heeft dit in onderzoek.

14-06-2019
1

Verslag 2.
Uit onderzoek is gebleken dat de koffieautomaat eigendom is van de
gefailleerde vennootschap. Vooralsnog heeft de curator de koffieautomaat
nog niet kunnen verkopen. Zie hiervoor onder 3.3.
Voorts heeft de leasemaatschappij de leaseauto reeds teruggehaald.

12-09-2019
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

14-06-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

14-06-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Verslag 1.
Een tw eetal crediteuren hebben zich bij de curator gemeld met een beroep op
het eigendomsvoorbehoud. De curator heeft dit in onderzoek.

14-06-2019
1

Verslag 2.
De curator heeft één van de tw ee crediteuren bericht dat de goederen
niet aanw ezig w aren in het bedrijfspand van de gefailleerde vennootschap,
reden w aarom de curator die goederen niet kan retourneren.
Verder heeft de curator de tw eede crediteur verzocht om een opgave te
doen van de goederen die haar eigendom zijn, zodat de curator op basis van
die opgave kan nagaan of die goederen nog aanw ezig zijn in bij het
bedrijfspand behorende garage.

12-09-2019
2

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

14-06-2019
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

14-06-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

14-06-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Verslag 1.
Het voeren van correspondentie met crediteuren.

14-06-2019
1

Verslag 2.
Het voeren van correspondentie en telefoongesprekken met crediteuren.

12-09-2019
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

14-06-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

14-06-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

14-06-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

14-06-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

14-06-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

14-06-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

14-06-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

14-06-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Verslag 1.
De curator heeft de boekhouding en administratie nog niet ontvangen. Zie
hoofdstuk 1 "Directie en organisatie".

14-06-2019
1

Verslag 2.
In de onderliggende verslagperiode heeft de curator een aanvang gemaakt
met het onderzoeken van de beschikbare administratie. In de komende
verslagperiode zal de curator zijn onderzoek voortzetten.

12-09-2019
2

7.2 Depot jaarrekeningen
Verslag 1.
De gefailleerde vennootschap is op 29 juli 2014 opgericht. De jaarrekening van
2017 is niet gedeponeerd.

14-06-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing, omdat de gefailleerde vennootschap op grond van artikel
296 lid 7 van boek 2 BW is vrijgesteld van deze verplichting.

14-06-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Verslag 1.
Nog in onderzoek.

14-06-2019
1

Verslag 2.
Onderzoek is gestaakt vanw ege het geringe financieel belang. Het
geplaatste kapitaal betaalt slechts € 1,--.

12-09-2019
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Verslag 1.
Vanw ege niet tijdige deponering jaarrekening over het boekjaar 2017 is er
sprake van onbehoorlijk bestuur ex artikel 2:248 BW dat w ordt vermoed een
belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn. De curator zal nog nader
onderzoek doen naar onbehoorlijk bestuur.

Toelichting
Verslag 2.
Nog in onderzoek.

14-06-2019
1

12-09-2019
2

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Verslag 1.
Zoals in elk faillissement zal de curator ook in het onderhavig faillissement
onderzoek doen naar de vraag of er sprake is van palianeus handelen.
In onderzoek

14-06-2019
1

12-09-2019
2

Toelichting
Verslag 2.
Nog in onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Verslag 1.
Zodra de curator de administratie heeft ontvangen zal hij deze bestuderen en
een aanvang maken met zijn rechtmatigheidsonderzoek.

14-06-2019
1

Verslag 2.
Het bestuderen van de beschikbare administratie.

12-09-2019
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Tot op heden zijn in het faillissement als boedelvorderingen te verw achten de
algemene faillissementskosten w aaronder het salaris van de curator.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

12-09-2019
2

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 296.429,92

14-06-2019
1

Toelichting
Verslag 1.
De fiscus heeft de navolgende vorderingen bij de curator ingediend:
OB: € 236.819,57
Lh: € 55.902,35
Rente: € 3.708,-€ 403.541,92

12-09-2019
2

Toelichting
Verslag 2.
De fiscus heeft de navolgende vorderingen bij de curator ingediend:
OB: € 340.289,57
Lh: € 59.544,35
Rente: € 3.708,--

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Niet van toepassing.

12-09-2019
2

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 5.367,26

14-06-2019
1

Toelichting
Verslag 1.
Een ex w erkneemster heeft bij de curator een vordering ad € 5.367,26 terzake
van achterstallig loon en vakantiegeld ter verificatie ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
8

14-06-2019
1

13

12-09-2019
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 150.298,77

14-06-2019
1

€ 202.764,73

12-09-2019
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

14-06-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verslag 1.
Correspondentie met crediteuren

14-06-2019
1

Verslag 2.
Correspondentie met crediteuren.

12-09-2019
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

14-06-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

14-06-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

14-06-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

14-06-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verslag 1.
In de komende verslagperiode zal de curator zich bezig houden met het te
gelde maken van inventarisgoederen, factureren van het onderhanden w erk
en innen van de debiteurenvorderingen.
Zodra de curator toegang heeft verkregen tot de administratie van de
gefailleerde vennootschap zal hij de administratie bestuderen en een
rechtmatigheidsonderzoek uitvoeren. Daarnaast zal de curator zich verder
bezig houden met de overige in faillissementen gebruikelijke handelingen.

14-06-2019
1

Verslag 2.
In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met het innen
van de debiteurenvorderingen en de vorderingen uit hoofde van het
onderhanden w erk. Daarnaast zal de curator opnieuw proberen om de
inventaris goederen te gelde te maken.

12-09-2019
2

Voorts zal de curator de beschikbare administratie van de gefailleerde
vennootschap bestuderen en een rechtmatigheidsonderzoek uitvoeren.
De curator zal zich verder ook bezighouden met de overige in faillissementen
gebruikelijke handelingen.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Verslag 1.
Nog niet bekend.

14-06-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
12-12-2019

12-09-2019
2

10.4 Werkzaamheden overig
Zie hiervoor.

Bijlagen
Bijlagen

14-06-2019
1

